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RESUMO 

Esta dissertação tem como objetivo compreender a circulação de livros escolares 

nas escolas elementares da Província de Minas Gerais, entre os anos de 1870 a 

1888, e fundamenta-se na História Cultural. Dentre as fontes analisadas, estão os 

Relatórios de Presidentes da Província de Minas Gerais e as correspondências de 

pedidos e remessas livros, trocadas entre o Estado Provincial mineiro e as escolas 

elementares. A partir dessa documentação, percebe-se que recursos do Estado 

eram investidos na compra de livros de uso escolar para as escolas elementares 

mineiras, tendo sido dada especial atenção aos alunos pobres. Com base nas 

correspondências de remessas de livros, foi dado um tratamento quantitativo aos 

títulos, temas e autores de livros escolares que circularam em Minas, especialmente 

na região Mineradora Central, onde se situam as cidades de Ouro Preto e Mariana 

(localidades mais recorrentes na documentação encontrada). Os resultados obtidos 

indicam que o ensino prioritário das escolas elementares de Minas Gerais era o da 

leitura e que as escolas do sexo masculino eram privilegiadas quanto ao envio de 

livros. Este trabalho utiliza-se, ademais, de um tratamento qualitativo, a partir da qual 

foi feita a análise de um dos livros escolares identificados por meio das 

correspondências aludidas. Tal livro se intitula Pequeno tratado de leitura em voz 

alta para o uso da mocidade brasileira e todos aqueles que tem de ler ou falar em 

público. Escrito por Ernest Legouvé, foi traduzido para o português e prefaciado pelo 

Barão de Macaúbas, tendo sido publicado em Bruxelas em 1879. Tanto sua 

materialidade quanto suas características tipográficas foram analisadas nesta 

dissertação, além de seu conteúdo. Tal livro tem como principal temática a leitura em 

voz alta, a qual foi analisada a partir de três conjuntos de categorias: a leitura em 

voz alta e a leitura silenciosa; a leitura em voz alta nos espaços públicos e privados; 

a leitura em voz alta por homens e mulheres. A análise dessa obra permite afirmar 

que a leitura em voz alta, uma leitura que misturava técnica com arte, deveria ser 

ensinada a todos, uma vez que era considerada mais eficaz do que a leitura 

silenciosa.  Deveria, entretanto, ser utilizada prioritariamente por homens que 

fossem ocupar os espaços públicos. 

PALAVRAS-CHAVE: Livros escolares; escolas elementares; leitura em voz alta; 

espaços públicos. 



 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation has as its main objective the understanding of how elementary 

school books circulated in the Province of Minas Gerais in the period between 1870 

and 1888 and it is based on cultural history. Among the analyzed sources, there are 

reports from the state Provincial Presidents and the correspondences for request and 

shipping of books, exchanged between the Provincial State and the elementary 

schools in the period. Based on such documentation, it is possible to notice that the 

state resources were invested in the purchase of these books for elementary schools 

in the state, having been granted special attention to poor students. Based on the 

book-shipping correspondences, a quantitative analysis was made considering the 

titles, themes and authors of school books that circulated in the province, especially 

in the central mining region, where the cities of Ouro Preto and Mariana (the most 

recurrent locations present in the documents) are located. The results of such 

analysis indicate that the major subject in elementary schools in Minas Gerais was 

reading and that the schools for male students were privileged when the shipping of 

books is concerned. This paper also uses a qualitative approach from an analysis 

which was made of one of the school books identified from the previously mentioned 

correspondences. The book is named ‘Pequeno tratado de leitura em voz alta para o 

uso da  mocidade brasileira e todos aqueles que tem de ler ou falar em público’ 

(Brief treaty for out-loud reading for the Brazilian youth and all those who have to 

read or speak in public), written by the Baron of Macaúbas, having been published in 

Brussels, in 1879. Its typographic characteristics as well as its materiality were 

analyzed in this dissertation, together with its content. The book has as its main 

theme the skills for public reading and speaking, in public or private spaces, for men 

and women.  The analysis of this work allows the statement that out-loud reading, a 

skill that blends technique and art, should be taught to all, once it was considered 

more efficient than silent reading. It should be used primarily by men who were 

intended at using public spaces.  

 

KEY WORDS: School books, elementary schools, out-loud reading, public spaces.  



 

 

LISTAS DE TABELAS 
 

Tabela I – Levantamento quantitativo sobre livros de uso escolar no CBHE e no 
COPEHE-MG (2000 A 2009)....................................................................................17 

Tabela II – Estatísticas da Instrução Primária no Relatório do Presidente da 
Província de Minas Gerais de 1887.......................................................................51 

Tabela III – Estatísticas da Instrução Primária no Relatório do Presidente da 
Província de Minas Gerais de 1888........................................................................52 

Tabela IV – Quantidade de títulos de livros remetidos pela Presidência da 
Província de Minas Gerais às escolas elementares entre 1870-1888.................62 

Tabela V – Quantidade de livros de uso escolar enviados às localidades 
mineiras entre 1870-1888.........................................................................................69 

Tabela VI – Livros enviados às escolas elementares masculinas, femininas e 
mistas da Província de Minas Gerais entre 1870-1888.........................................80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTAS DE FIGURAS 
 

Figura I – Mapa da divisão regional da Província de Minas Gerais no século 
XIX..............................................................................................................................49 
 
Figura II – Folha de rosto do Pequeno tratado (1879)...........................................85 
 
Figura III – Indice das Materias: Pequeno tratado (1879) ....................................88 
 
Figura IV – Distinção entre escrita no título e subtítulo no Pequeno tratado 
(1879).........................................................................................................................89 
 

 
 

LISTA DE QUADRO 
 
 

Quadro I – Conteúdos previstos para meninos e meninas, conforme a Lei de 15 
de outubro de 1827...................................................................................................68 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

SUMÁRIO 
 

INTRODUÇÃO...........................................................................................................14 

 

CAPÍTULO I – OS PERCURSOS DA PESQUISA: REFERENCIAIS TEÓRICOS, 
FONTES E CONSTRUÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO...........................................22 

 
1.1 A contribuição da História Cultural e da História da Leitura.........................23 
 
1.2 A história dos Livros escolares no Brasil......... ..............................................28 
 
1.3 Contexto histórico de Minas Gerais na segunda metade do século XIX  ...33 

 
1.4 Livros escolares, materiais de leitura/escrita como objetos de pesquisa e 
fontes.........................................................................................................................38 
 
1.5 Organização do ensino público e métodos de ensino da leitura e da 
escrita........................................................................................................................42  
 
 

CAPÍTULO II – CARTOGRAFIA DOS LIVROS DE USO ESCOLAR NA REGIÃO 
MINERADORA CENTRAL DE MINAS GERAIS.......................................................48 
 
2.1 Características da escolarização elementar da Província de Minas 
Gerais........................................................................................................................50 
 
 2.2 Investimentos do Estado Provincial na compra de livros para as escolas 
elementares...............................................................................................................54 
 
2.3 Os títulos em circulação nas escolas elementares mineiras.........................61 
 
2.4 A circulação de livros de uso escolar nas localidades de Minas 
Gerais........................................................................................................................69  
 

CAPÍTULO: III – ORALIDADE NA MATERIALIDADE: PEQUENO TRATADO DE 
LEITURA EM VOZ ALTA PARA O USO DA MOCIDADE BRASILEIRA E TODOS 
AQUELES QUE TEM DE LER OU FALAR EM PÚBLICO (1879) 
....................................................................................................................................82 
 
3.1 Aspectos tipográficos e a materialidade em Pequeno tratado de leitura em 
voz alta (1879)...........................................................................................................83 
 
3.2 Divisão e organização da obra Pequeno tratado de leitura (1879)................86 



 

 

 
3.3 Regras para ler bem: o prefácio do tradutor Abílio César Borges................90 
 
3.4 O Pequeno tratado de leitura em voz alta (1879)............................................92 
 
3.5 Leitura em voz alta e silenciosa, nos espaços público e privado, entre 
homens e mulheres................................................................................................102 
 

BREVES CONSIDERAÇÕES..................................................................................113 
 

REFERÊNCIAS .......................................................................................................117 

 

ANEXOS..................................................................................................................126 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

INTRODUÇÃO 

 

O projeto apresentado durante o processo seletivo do Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Federal de São João del-Rei tinha como 

objetivo investigar a formação do professor em Ouro Preto. Pretendia utilizar como 

fontes privilegiadas de investigação os Relatórios encaminhados aos Presidentes da 

Província de Minas Gerais, entre 1870-1880. Esses relatórios se encontram no 

Laboratório de Documentação, Ensino e Pesquisa de História (LaDEPH), no Centro 

Universitário de Belo Horizonte UNI-BH, no Arquivo Público Mineiro (APM) e também 

na Internet. O seu levantamento preliminar foi realizado em Pesquisa de Iniciação 

Científica, realizada no Centro Universitário de Belo Horizonte, UNI-BH. Tais 

documentos descrevem alguns estabelecimentos de ensino de Ouro Preto, a 

precariedade dos espaços escolares, a crescente expansão das aulas particulares, 

demissão de professores e dificuldades financeiras dos estabelecimentos de ensino. 

Todavia, as discussões sobre formação de professores são escassas, restritas ao 

“olhar” do Estado Provincial e não traziam informações sobre como os professores 

deveriam ser formados, ficando patente que tais fontes não respondiam as questões 

iniciais da pesquisa.    

A partir da releitura dos Relatórios dos Presidentes da Província de Minas 

Gerais, produzidos entre os anos de 1837 a 1889, foram identificadas discussões 

sobre a importância de financiamento e sobre compras de livros para as escolas 

públicas de Minas Gerais. A partir desta nova “descoberta”, foi elaborado um 

mapeamento, no qual consta a identificação dos presidentes, vice-presidentes, 

estatísticas da instrução pública, leis e regulamentos da educação, e informações 

sobre livros de uso escolar. Houve a promulgação da lei 2476/1878, a qual 

mencionava a aquisição de muitas obras pela biblioteca pública da Capital de Minas 

e, também, o agradecimento do Presidente da Província de Minas Gerais, Manoel 

José Gomes Rebello Horta, ao editor Jean Baptiste Garnier por lhe remeter livros do 

Rio de Janeiro (1879, p. 7-8). Outra “descoberta” feita a partir dos Relatórios dos 

Presidentes da Província de Minas Gerais foi a Lei criada em 19 de junho de 1883, 

cujo regulamento número 100 instituiu o fundo escolar proposto pelo Presidente 

Antônio Gonçalves Chaves. Tal fundo tinha como um de seus objetivos a aquisição 
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de livros para uso escolar. Essas novas descobertas fizeram com que o tema de 

estudo apresentado no período de seleção para o curso de Mestrado (formação de 

professores) fosse abandonado.  Ao buscar novos documentos que dissessem 

respeito aos livros de uso escolar no século XIX, foram localizados no Arquivo 

Público Mineiro (APM), em Belo Horizonte, documentos produzidos pelo Estado 

Provincial que possuem como tema central a questão dos livros escolares, entre 

1870-1888. Trata-se de 56 correspondências de pedidos e remessas de livros de 

uso escolar para as escolas elementares de Minas Gerais. A partir dessas fontes, 

novo recorte cronológico foi delimitado.  O recorte temporal desta dissertação se 

refere aos anos de 1870-1888, tendo sido definido, como dito, a partir das fontes 

disponíveis. Esse período se relaciona ao contexto histórico do Brasil Império e, em 

especial, ao Segundo Reinado. Quanto às especificidades econômicas do contexto 

histórico delimitado por esta pesquisa, pode-se afirmar que, no final do século XIX, o 

Brasil vivia a transição do trabalho escravo para o trabalho livre. Em Minas Gerais, 

neste período, a economia da Província era diversificada e voltada para a produção 

de gêneros de abastecimento para o mercado interno.     

 A mudança do objeto de estudo que ocasionou trabalho com dados 

quantitativos e investimento na área da História do Livro e da Leitura. Para a 

construção de nosso objeto de pesquisa, foi necessário recorrer a referências 

bibliográficas imprescindíveis à compreensão do gênero “livro escolar”. Para tanto, 

buscou-se apoio teórico-metodológico na História Cultural e, mais especificamente, 

na História da Leitura e dos livros escolares no Brasil, e, por fim, um entendimento 

sobre os métodos de ensino da leitura e escrita. Esta dissertação toma como base a 

vertente que considera os livros escolares não somente como fontes, mas como 

objetos privilegiados de investigação. E possui como objetivo, primeiramente, 

investigar a circulação de livros de uso escolar nas escolas elementares de Minas 

Gerais, no período indicado anteriormente. Um segundo objetivo diz respeito ao 

entendimento de uma das obras que circulou entre as escolas elementares mineiras, 

selecionada a partir das correspondências de pedidos e remessas de livros aludidas. 

 A documentação que se refere aos pedidos e remessas de livros de uso 

escolar foi tratada de modo quantitativo, a partir da elaboração de um banco de 

dados no programa Access (versão 2007). Tal levantamento quantitativo foi 

fundamental para uma análise, ano a ano, da circulação de livros, dos locais 

contemplados com mais livros e, por fim, dos títulos de livros que mais circularam 
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nas escolas elementares da Província Mineira. Esta dissertação está fundamentada, 

ademais, em uma metodologia qualitativa, a partir da qual foi feita a análise de um 

dos livros escolares identificados, intitulado Pequeno Tratado de Leitura em voz alta 

para o uso da mocidade brasileira e todos aqueles que tem de ler ou falar em 

público (1879). Escolhido por se tratar de obra que circulou nas escolas elementares 

mineiras, o sugestivo título tem despertado pouco interesse dos historiadores da 

educação. O exemplar foi buscado na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, no 

Gabinete Português de Leitura, no Arquivo da Cidade do Rio de Janeiro, no Arquivo 

Público Mineiro, na Biblioteca da Faculdade de Educação da UFMG, na Biblioteca 

Mindlin. Os acervos mencionados não dispõem do material necessário à 

dissertação. O exemplar procurado foi localizado no setor de Coleção Especial, na 

Biblioteca da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia (FACED). 

Outro exemplar se encontra disponível na Biblioteca Pública Estadual Arthur Viana, 

no Pará, e também foi publicado em fragmentos pela Revista do Ensino do Estado 

de São Paulo1, nos números 1, 2, 3, 4 e 5 (em 1904) e nos números 1 e 6 (de 1905). 

Todavia, não foi necessário recorrer à revista, uma vez que fora localizado um 

exemplar do livro.  A relevância dessa dissertação está, em parte, nas fontes até o 

presente momento pouco utilizadas e no objeto de estudo pouco explorado pela 

História da Educação de Minas Gerais. Com base em levantamento feito nos 

cadernos de resumos das edições publicadas entre os anos de 2000 e 2009 do 

Congresso Brasileiro de História da Educação2 (CBHE) e do Congresso de Pesquisa 

e Ensino em História da Educação em Minas Gerais3, (COPEHE-MG), percebe-se 

que, somando-se os conjuntos dos resumos aceitos pelos dois congressos, entre os 

2.824 trabalhos aceitos pelos eventos, 103 tomaram os livros didáticos ou livros de 

uso escolar como objeto de estudo (o que corresponde a 3,64% do total de trabalhos 

inscritos).  Dos 103 estudos que se debruçaram sobre os livros de uso escolar, 56 

estabeleceram o século XIX ou parte dele como recorte cronológico (o que 

representa 1,98% do total de 2.824 comunicações aceitas e 54,36% dos 103 

resumos sobre livros didáticos). A distribuição de tais dados, ao longo do tempo e 

dos eventos, pode ser visualizada a partir da tabela I, que se segue: 

                                                            
1  Revista criada pela primeira Associação Beneficente de professores paulistas, tendo sido objeto de 
estudo de CATANI (2003). 
2 Ocorridos nos anos de 2000, 2002, 2004, 2006 e 2008. 
3 Ocorridos nos seguintes anos: 2001, 2003, 2005, 2007 e 2009. 
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Tabela I 

 

Nas cinco edições do CBHE, percebe-se que, de um total de 2.312 resumos 

aceitos, 81 encontram-se relacionados ao tema livros de uso escolar, o que 

representa 3,5% dos trabalhos aprovados. Desses, 49 tomaram o século XIX como 

o período a ser estudado, ou seja, apenas 2,1% do total de 2.312 trabalhos 

aprovados ou 60,4% dos 81 trabalhos sobre livros escolares. No ano de 2000, no I 

CBHE, foram aceitos de 231 resumos, dentre os quais sete relacionam-se ao tema 

“livros de uso escolar”, o que representa 0,3% do total de 2.312 comunicações 

apresentadas e 3,03% do total de 231 trabalhos aceitos. Dentre eles, dois tomaram 

o século XIX como o período a ser estudado, ou seja, apenas 0,08% do total de 

2.312 trabalhos aprovados e 0,86% do total de 231 comunicações aceitas. No ano 

Levantamento quantitativo das comunicações sobre livros de uso escolar no CBHE e 
no COPEHE-MG (2000 a 2009) 

Congressos Ano de 
realização 

Total de 
trabalhos aceitos 

Trabalhos 
sobre livros de 

uso escolar 

Trabalhos sobre 
livros de uso 

escolar no século 
XIX 

I CBHE* 2000 231 07 02 

II CBHE 2002 428 17 09 

III CBHE 2004 418 19 08 

IV CBHE 2006 457 23 09 

V CBHE 2008 778 15 21 

I COPEHE-MG 2001 62 04 02 

II COPEHE-MG 2003 109 05 03 

IIICOPEHE-MG 2005 78 02 01 

IVCOPEHE-MG 2007 165 06 00 

VCOPEHE-MG** 2009 98 04 01 

TOTAIS - 2824 103 56 

*em um dos trabalhos sobre livros escolares não consta recorte cronológico.  

**idem. 

(Fontes: Cadernos de Resumos das edições I a IV do CBHE (2000 a 2006) e das edições I a 
V do COPEHE-MG (2001 a 2009).) 
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de 2002, no II CBHE, foram aceitos 428 resumos, 17 dos quais tendo como tema os 

livros escolares (0,73% de 2.312 e 3,97% de 428), e nove  o século XIX como o 

recorte cronológico (o que representa 0,38% do total de 2.312 e 2,1% de 428). No 

ano de 2004, no III CBHE, foram aceitos 418 resumos, 19 dos quais se referem ao 

tema “livro escolar” (0,82% de 2.312 e 4,54% de 418); oito tomaram o século XIX 

como o período a ser estudado (0,34% de 2.312 e 1,91% de 418). Em 2006, no IV 

CBHE, foram aceitos 457 resumos, 23 relacionados ao tema “livro escolar” (0,99% 

de 2.312 e 5,03% de 457) e nove pesquisas sobre o século XIX (0,38% de 2.312 e 

1,96% de 457). Por fim, no ano de 2008, no V CBHE, foram publicados 778 

resumos, 15 deles relacionados a livros escolares (0,64% de 2.312 e 1,92% de 778) 

e 21 a estudos sobre o século XIX (0,9% de 2.312 e 2,69% de 778).   

  

Nos cadernos de resumos das cinco edições do COPEHE-MG, foram 

publicados 512 resumos, dentre os quais 21 estabeleceram os livros de uso escolar 

como objeto de estudo (em termos percentuais, esses números representam 4,1% 

do total de trabalhos aceitos). Dos 21 resumos relacionados ao tema livros de uso 

escolar, apenas sete tomaram o século XIX como período a ser estudado, o que 

corresponde a 1,36% do total de trabalhos aprovados e a 33,33% dos trabalhos 

sobre livros escolares. Em 2001, no I COPEHE-MG, foram aceitos 62 resumos, 

quatro dos quais tomavam como tema livros de uso escolar, os quais representam 

0,78% de 512 e 6,45% de 62.  Apenas dois deles se dedicaram ao estudo do século 

XIX, o que corresponde a 0,39% de 512 e a 3,22% de 62. No ano de 2003, no II 

COPEHE-MG, foram aceitos 109 resumos,  cinco dos quais se referem a livros de 

uso escolar (0,97% de 512 e 4,58% de 109). Destes, apenas três se dedicaram ao 

século XIX (0,58% de 512 e 2,75% de 109). No III COPEHE-MG, realizado em 2005, 

foram aceitos 78 resumos,  dois dos quais estudavam livros de uso escolar (0,39% 

de 512 e 2,56% de 78), e apenas um tomou o século XIX como o período estudado 

(0,19% de 512 e 1,28% de 78). Em 2007, ano do IV COPEHE-MG, foram aceitos 

165 resumos, seis dos quais se dedicavam ao estudo de livros de uso escolar 

(1,17% de 512 e 3,63% de 165), e não houve qualquer publicação que tomasse o 

século XIX como recorte cronológico. No último caderno de resumos analisado, 

referente ao V COPEHE-MG, foram publicados 98 resumos. Dentre estes, quatro se 

referem aos livros de uso escolar (0,78% de 512 e 4,08% de 98), e apenas um 
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tomou o século XIX como o período estudado (0,19% de 512 e 1,02% de 98).  

  

A partir desse levantamento quantitativo em dois dos principais congressos da 

área de História da Educação, pode-se perceber como os livros escolares têm sido 

pouco explorados por nossa historiografia, sobretudo quando esta se refere ao 

século XIX mineiro. Ao ler os resumos, percebe-se que as conclusões às quais 

chegaram Ana Maria de Oliveira Galvão e Antônio Augusto Gomes Batista (2003) 

são válidas para o conjunto aqui analisado: a produção historiográfica sobre os livros 

escolares no Brasil encontra-se concentrada nos conteúdos dos livros, na análise do 

movimento escolanovista e das reformas de ensino (do Estado Novo ou dos 

governos militares). Galvão e Batista (2003) afirmam que se faz importante 

problematizar a natureza e a abordagem das fontes de investigação, principalmente 

na análise de livros didáticos. A problematização propostas pelos historiadores dos 

Annalles é um pressuposto do qual Galvão e Batista (2003) compartilham, pois faz-

se necessário realizar uma história-problema, em contraposição a uma história que, 

predominantemente, narre e descreve o objeto, o evento e o acontecimento. 

 Partindo desses pressupostos, no decorrer desta pesquisa, a partir das 

leituras realizadas e do contato com as fontes, algumas questões foram tomadas 

como fundamentais para a dissertação: que locais receberam mais livros? Quais 

eram os livros que tiveram maior circulação? Qual a relação entre os títulos de livros 

enviados e os ensinamentos ministrados nas escolas elementares mineiras? Que 

tipo de leitura deveria ser realizado nas escolas elementares?    

  

A fim de explorar ao máximo os dados extraídos das fontes, este texto está 

estruturado em três capítulos. No “Capítulo I”, “Os percursos da pesquisa: referencial 

teórico, fontes e construção do objeto de estudo”, o objetivo foi apresentar os 

percursos da pesquisa para o desenvolvimento da dissertação. Foi fundamental uma 

discussão do referencial teórico (as abordagens História Cultural e do Livro/Leitura), 

reportando-se à edição do livro escolar no Brasil. A fundamentação teórica na qual 

nos baseamos é a de Roger Chartier, que analisa as práticas culturais e trabalha 

com os conceitos de apropriação, prática e representação. Tais conceitos foram 

essenciais para o desenvolvimento deste capítulo, e alguns deles foram analisados 

nos capítulos posteriores, de acordo com as discussões apresentadas e com as 
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possibilidades e limites das fontes documentais. O recorte cronológico desta 

pesquisa, como discutido em páginas iniciais da “Introdução”, foi analisado no 

contexto do Brasil Império. Ao fim do “Capítulo I”, há uma discussão sobre a 

organização do ensino público e os métodos de ensino da leitura e da escrita nas 

escolas do período imperial.     

No “Capítulo II”, intitulado “Cartografia dos livros de uso escolar na região 

Mineradora Central de Minas Gerais”, nosso objetivo foi compreender a circulação 

de livros de uso escolar na Província de Minas Gerais. Inicialmente, foi realizada 

uma discussão sobre as características das escolas elementares da Província 

mineira e apresentadas tabelas com dados quantitativos sobre alunos matriculados 

no período de 1887 e 1888, a partir das informações encontradas nos Relatórios dos 

Presidentes da Província de Minas Gerais. Em um segundo momento, foi discutido 

como o Estado Provincial disponibilizava investimentos para a compra de livros, 

“utensis” e “mobílias” para as escolas elementares de Minas. Diante destes 

investimentos, apresenta-se como era realizado o envio de livros para os alunos 

pobres, principalmente depois da criação do fundo provincial de 1883. Ao longo do 

capítulo, foi realizada uma análise quantitativa dos títulos dos livros e autores e as 

recorrências dos mesmos nas correspondências de pedidos e remessas de livros 

mencionadas. Também foi discutido como as Leis de 15 de outubro de 1827 e a Lei 

mineira número 13 de 1835 foram determinantes para a estruturação do ensino 

elementar de Minas Gerais. Por fim, foi analisada mais detidamente a circulação de 

livros em várias localidades da Província de Minas Gerais, principalmente da região 

Mineradora Central.        

 No “Capítulo III”, “Oralidade na materialidade: Pequeno Tratado de Leitura 

em voz alta para o uso da mocidade brasileira e todos aqueles que têm de ler ou 

falar em público (1879)”, foi feita uma análise do referido livro, de autoria de Ernest 

Legouvé e traduzido por Abílio César Borges, que circulava em Minas Gerais no 

período em tela. Tal livro não fora pesquisado detidamente até o momento, um dos 

motivos de sua escolha para nosso trabalho. Foram analisadas sua materialidade e 

seus aspectos tipográficos. Além disso, foi destacada a organização e divisão de 

seus conteúdos, sendo analisado o prefácio do tradutor Abílio César Borges. A partir 

da principal temática discutida ao longo do Pequeno tratado, a “leitura em voz alta”, 

foram estabelecidos três pares de categorias de análise: a leitura em voz alta e a 
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leitura silenciosa; a leitura em voz alta nos espaços públicos e nos ambientes 

privados; e, por fim, a leitura em voz alta por homens e mulheres.  
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CAPÍTULO I 

OS PERCURSOS DA PESQUISA:  

REFERENCIAL TEÓRICO, FONTES E CONSTRUÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar os percursos da pesquisa para o 

desenvolvimento de nossa dissertação. Para tanto, faz-se fundamental tomar como 

referencial teórico as abordagens da História Cultural e reportar-se à edição do livro 

escolar no Brasil, principal tema desta dissertação. Como será discutido 

posteriormente, o recorte cronológico se refere ao período compreendido entre 1870 

e 1888, tendo sido definido a partir das fontes localizadas no Arquivo Público Mineiro 

(APM), na cidade de Belo Horizonte. Além disso, será apresentada uma análise 

dass especificidades do contexto histórico delimitado por este trabalho e, também, 

uma discussão para o entendimento da história da organização do ensino público e 

dos métodos de ensino da leitura e da escrita no período histórico tomado como 

referência.  
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1.1 – A contribuição da História Cultural e História da Leitura 

 

A presente pesquisa, que tem como tema a circulação de livros de uso 

escolar nas escolas elementares da Província de Minas Gerais, toma como 

referencial teórico-metodológico as abordagens da História Cultural, principalmente 

a contribuição de Roger Chartier (1990), que, ao analisar a história cultural, suas 

práticas e representações, trabalha com o conceito de apropriação, ao referir-se às 

formas de recepção do impresso pelo público leitor. O autor trata as formas de 

apropriação como produtos culturais, isto é, os sujeitos se apropriam das leituras 

efetuadas de maneira individual, mas, ao mesmo tempo, as leituras efetivadas 

resultam de determinados condicionantes: o olhar, a audição ou a leitura por meio 

dos quais se processa o texto. Esses condicionantes são próprios de cada 

particularidade histórica, em uma dada sociedade, ou seja, variam de acordo com os 

contextos ao longo dos tempos.         

 Roger Chartier (1996) mostra que os usos e manuseios dos livros impressos 

são práticas culturais que permitem variadas apropriações e que a história da leitura 

indica que as significações dos textos, quaisquer que sejam, são constituídas, 

diferencialmente, pelas leituras que se apoderam deles. A leitura é uma prática 

criadora, inventiva e produtora. Para Chartier, 

pensar que os atos de leituras que dão aos textos significações plurais e 
móveis situam-se no encontro de maneiras de ler, coletivas ou individuais, 
herdadas ou inovadoras, íntimas ou públicas e de protocolos de leitura 
depositados no objeto lido, não somente pelo autor que indica a justa 
compreensão de seu texto, mas também, pelo impressor que compõe as 
formas tipográficas, seja com um objetivo explícito, seja inconscientemente, 
em conformidade com os hábitos de seu tempo (CHARTIER, 1996, p. 78 – 
grifos meus).  

 

Além do conceito de apropriação, Chartier (1990) trabalha com o de 

representação, ao analisar o que o livro, enquanto objeto cultural, representa para os 

leitores. Como exemplo, Chartier (1990) investiga o século XVIII na França, quando 

letrados de meios urbanos se direcionaram às casas de camponeses, a partir de 

uma solicitação do Bispo Gregório de Emberménil, com o objetivo de fazer um 

levantamento dos livros encontrados nas casas de moradores das províncias. Os 

livros listados pelos enviados do Bispo foram os de horas, cânticos, vida de santos 

e/ou devoção, emprestados ou dados pelos párocos. A análise de Chartier evidencia 
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que os registros dizem mais a respeito dos homens da cidade do que das bibliotecas 

do campo propriamente ditas, uma vez foram feitos conforme as representações 

citadinas. Os testemunhos reunidos pelo Bispo Gregório revelam como os letrados 

representaram para si ou para os outros, os leitores e bibliotecas camponesas. A 

partir de uma dada representação, os documentos mostram como o contexto social 

e cultural dos letrados procurava impor aos leitores camponeses as suas normas de 

leitura, buscando reformular as práticas de leitura dos homens do campo. 

 Outro conceito fundamental na obra de Chartier  é o de prática, que diz 

respeito às formas como cada leitor (individual ou coletivamente) realiza suas 

leituras. Não apenas as representações ou apropriações das leituras variam de 

época para época. As práticas também são contextualizadas e mudam 

historicamente. Além de mudar ao longo do tempo, as práticas de leitura variam 

conforme as condições culturais dos leitores, o que ajuda a entender a dificuldade 

de alguns leitores em aceitar as práticas de outros. Entre práticas de leitura 

contextualizadas existem diferenças, como ler muito ou pouco, rápido ou 

lentamente, voltar aos livros ou abandoná-los, anotar no livro ou em folhas à parte 

etc. Voltando ao exemplo utilizado por Chartier, sobre os enviados do Bispo 

Gregório, os leitores citadinos observaram que a maneira de ler dos camponeses 

era diferente das suas e, por isso, caracterizaram a leitura camponesa como 

comunitária e familiar, uma vez que os mesmos liam em voz alta e em família após a 

refeição da noite.       

Ao analisar um determinado período, o historiador deve considerar as 

práticas, representações e apropriações da leitura do contexto em que pesquisa, 

desde que as fontes assim o permitam. No caso específico deste trabalho, é de 

suma importância entender, ademais, o que Chartier (1996) denomina de protocolos 

de leitura.  O debate publicado entre Roger Chartier e Pierre Bourdieu, Alcir Pécora 

(1996) se refere aos protocolos de leitura como vestígios encontrados nas práticas 

do ato de ler e enumera dois tipos deles. O primeiro se relaciona aos elementos que 

determinado autor utiliza no texto, como modo de assegurar ou indicar a correta 

interpretação que se deveria dar a ele, com o objetivo de atingir um leitor ideal; o 

segundo é o que se produz na matéria tipográfica, sendo de responsabilidade do 

editor, que busca favorecer a expansão da leitura e caracterizar o seu leitor ideal, 

que não precisa ser semelhante àquele aspirado pelo autor. Ainda de acordo com 
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Pécora (1996), os protocolos de edição ou impressão indicam uma reflexão a 

propósito do suporte do material, que é fundamental para a determinação de sua 

efetivação nas práticas de leituras. Para fazer a história das práticas de leitura e de 

seus protocolos, o historiador, segundo Pécora, deve privilegiar o levantamento dos 

usos históricos do livro e das várias formas particulares do impresso.   

Uma perspectiva diferente da de Chartier é a de Robert Darnton, também 

importante para o presente estudo. Darnton (1990) define a história dos livros como 

uma história social e cultural da comunicação impressa, pois sua finalidade é 

entender como as ideias eram transmitidas por meios impressos e como o contato 

com a palavra impressa afetou o pensamento e o comportamento humanos, nos 

últimos séculos. Os livros impressos passam por um ciclo de vida. Este ciclo pode 

ser descrito como um circuito de comunicação, que vai do autor ao editor, deste ao 

impressor, depois ao distribuidor, passando ao vendedor e, finalmente, ao leitor. 

Darnton aborda, também, o comércio de livros nos grandes centros editoriais, como 

Londres e Paris. Segundo ele, muitas vezes, estes grandes centros determinavam o 

ritmo dos negócios livreiros em outros países. No século XVIII, os livros eram 

geralmente enviados em folhas soltas, de modo que o comprador pudesse 

encaderná-los de acordo com seu gosto e poder de compra.  O livreiro, segundo 

Danton, deve ser melhor estudado, pois era um agente cultural, o intermediário entre 

a oferta e a demanda dos livros.  Outro pesquisador que se dedica à história do livro 

é Frederic Barbier (2008). Ao tratar da história do livro, o autor ratifica a importância 

do elemento econômico no comércio de livros durante o século XIX, na Europa. O 

trabalho dos livreiros e dos editores permitiu que se construíssem mercados 

nacionais que foram definidos, a princípio, como mercados de massa4. Ainda 

segundo Barbier, a passagem da leitura intensiva para a extensiva5, marca a 

dessacralização da palavra impressa, isto é, a leitura e os textos começaram a ser 

tratados como mercadorias, podendo ser descartados com a mesma indiferença 

com que o era o jornal do dia anterior. De acordo com Barbier, é sob forma do jornal, 

                                                            
4 Livraria de massa: uma nova organização no campo literário, desde então dominada por dois atores 
principais: o editor – um indivíduo – e o público – uma coletividade anônima (BARBIER, 2008, p. 435).  
5 Leitura intensiva é uma leitura interna, densa de um assunto específico, feita a partir de poucos 
livros. Já, a extensiva é uma leitura exterior, abrangente que envolve vários assuntos e uma 
variedade de materiais de leitura.  
 



26 

 

da revista e do periódico que o impresso esteve presente na sociedade ocidental.  

Para ele, 

nesse momento [século XIX], novas mídias aparecem, o telégrafo, o 
telefone como os primeiros, mais tarde também o cinema, a partir de então, 
a relação entre o texto e a imagem é modificada e a segunda revolução 
industrial está em curso, com a eletricidade: de tal modo que esse momento 
do “triunfo do livro” é também aquele da concorrência crescente e da 
relatividade, a partir de então mais bem percebida, de uma mídia que não 
poderia mais pretender qualquer forma de hegemonia (BARBIER, 2008, p. 
436).  

 

Ainda conforme Barbier (2008), ao longo do século XIX, o impresso tornou-se 

um objeto que atingiu cada vez um número maior de sujeitos e a prática da leitura se 

tornou cada vez mais usual. São muitas as contribuições de Chartier, Darnton e 

Barbier para a história dos livros e da leitura, todavia, tais pesquisadores não tratam 

dos livros de uso escolar, tema central desta dissertação. Ao se referir à leitura e seu 

público no mundo contemporâneo, Jean-Yves Mollier (2008) estuda a história dos 

livros escolares na França, que, segundo o autor, iniciou-se quando editores6 se 

instalaram em Paris, no século XIX, em momento anterior à reforma de ensino 

realizada naquele país por Jules Ferry, em 1882. Os editores compreenderam que 

surgiu uma nova era, a do acesso à leitura e da escolarização em massa. Antes da 

Reforma deJules Ferry, afirma Mollier (2008) que os pensadores iluministas, ao 

desenvolverem o anticlericalismo7, provocaram uma revisão nos livros escolares. 

Essa revisão se processou mais em relação à inclusão de críticas ostensivas à 

divindade. No decorrer do século XIX, os métodos de ensino eram fundamentados 

na memorização e nos ditados feitos pelos professores e na formação de leitores de 

tipos escolarizados, principalmente, nas zonas rurais nas quais a designação 

“professor primário” teve uma autoridade muito grande. Conforme Mollier, os 

editores, donos poderosos de oficinas, reinaram sobre os professores, encarregados 

de preparar as lições que seriam levadas até o vilarejo mais desvalido. Somente 

com a lei de 16 de junho de 1880 (anterior à Reforma de Jules Ferry), é que se 

estabeleceu, junto aos professores primários franceses, o direito de escolha das 

obras que seriam trabalhadas por eles.  Em seu estudo, Mollier (2008) selecionou 
                                                            
6 Charles Delagrave (1865), Armand Colin (1870), Henry Vubert (1876), Alexandre Hatier e Fernand 
Natham (1881).  
7 Muitos filósofos iluministas faziam violentas críticas à Igreja Católica. Dos críticos, o mais 
contundente foi Voltaire, que terminava a sua correspondência com a frase Écrasez l ’infame 
(Esmagai a infame), referindo-se à necessidade de combater a Igreja Católica.  
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manuais destinados a crianças de nove a onze anos, impressos entre 1880 e 1900, 

os quais foram colocados em circulação na França.  A partir da análise do livro de 

história intitulado Premiére Année d’ historie de France, Mollier afirma que este livro 

era 

destinado às escolas primárias e às classes elementares dos liceus, ele é 
ornado com 95 gravuras, 14 mapas, e acompanhado de resumos para 
serem decorados, bem como as lições de redação. Hino ao progresso e à 
liberdade, ele insiste na criação contínua da nação francesa, dos grandes 
reis à Revolução Francesa. Segmentando em sete livros, e, no interior 
desses capítulos, em 910 narrativas curtas que se assemelham a 
versículos, ele exige dos mestres que transformem suas lições em sessões 
solenes de exaltação do sentimento patriótico (MOLLIER, 2008, p. 75).  

 

Estava presente, no livro escolar em tela, a exaltação ao patriotismo e o 

orgulho de ser francês, um sentimento nacionalista. De acordo com Mollier, além 

dessa impregnação de ideia patriótica, a massa de franceses encontrava em seus 

livros escolares uma imagem correspondente ao estado do país. O meio rural não 

era destacado pelos editores, sendo minuciosamente representado nos volumes 

como inferior à cidade. A história dos livros e das edições didáticas, segundo Alain 

Choppin (2004), passou a constituir no século XX um domínio de pesquisa em 

desenvolvimento em vários países. A presença de livros didáticos no mundo é uma 

responsabilidade que o setor escolar assumiu na economia editorial, nos dois 

últimos séculos. As pesquisas históricas sobre livros didáticos e edições escolares 

foram negligenciadas por muito tempo. Todavia, nos vinte últimos anos, 

apresentaram um considerável impulso. Os livros escolares exercem quatro funções 

essenciais que podem variar, consideravelmente, segundo o ambiente sociocultural, 

a época, as disciplinas, os níveis de ensino, os métodos e as formas de utilização. 

As funções do livro didático assim se caracterizam: 

Função referencial: desde que existam programas de ensino: o livro didático 
é então apenas a fiel tradução do programa ou, quando se exerce o livre 
jogo da concorrência, uma de suas possíveis interpretações. Função 
instrumental: o livro didático põe em práticas métodos de aprendizagem. 
Função ideológica e cultural: o livro didático se afirmou como um dos 
vetores essenciais da língua, da cultura e dos valores das classes 
dirigentes. Função documental: acredita-se que o livro didático pode 
fornecer em sua leitura, um conjunto de documentos textuais ou icônicos, 
cuja observação ou confrontação podem vir a desenvolver o espírito crítico 
do aluno (CHOPPIN, 2004, p. 553).  
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 Choppin afirma ainda que vem crescendo, em alguns países, o 

desenvolvimento de trabalhos que buscam coletar documentos visando à 

possibilidade de reconstituir a história do livro didático. Dentre as etapas contínuas 

da existência de um livro, a concepção, a produção e a difusão despertaram 

interesses em países nos quais os livros didáticos são produzidos pela iniciativa 

privada. Em outros países, os historiadores encontraram estudos que indicam 

contribuições para o melhor entendimento da história dos livros escolares e das 

edições didáticas. De acordo com Choppin, foi só recentemente que a história das 

edições didáticas passou a ser abordada porque os livros didáticos, desprezados há 

muito tempo pelos bibliógrafos e bibliotecários, ascenderam tardiamente ao status 

de livro.    

 

1.2 – A história dos livros escolares no Brasil 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, também é importante fazer 

referência à edição de livros no Brasil. Considerando que o livro de uso escolar é o 

principal tema deste trabalho, resgatar o processo de edição do livro, dos editores, 

facilita o entendimento da inserção deste objeto dentro das escolas elementares em 

Minas Gerais, de 1870-1888, período referenciado neste estudo.     

Ao analisar a difusão do livro no Brasil, Laurence Hallewell8 (2005), destaca 

que, especificamente em Ouro Preto, Minas Gerais, teve lugar a primeira impressão 

de um livro na Província, antes mesmo do surgimento da Impressa Régia no Rio de 

Janeiro. O primeiro livro impresso em Ouro Preto foi uma coleção das Leis do 

Império do Brasil, por um impressor chamado Luís Maria da Silva Pinto. Diante 

disso, em outras cidades mineiras como São João del-Rei, Diamantina e Mariana 

surgiram outras tipografias9. Muitas dessas tipografias imprimiam livros e jornais e a 

Capital da Província mineira, entre as mais populosas do Brasil, teve destaque nas 

publicações, como também as Províncias do Maranhão, Pernambuco e São Paulo. 

A Bahia foi a primeira Província a desenvolver sua própria atividade editorial, porque 

                                                            
8  Laurence Hallewell publicou a primeira edição de sua obra O livro no Brasil: sua história, em 1985.  
9  Em Ouro Preto (1807); São João del-Rei (1827); Diamantina (1828); e Mariana (1830).  
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o livreiro Manuel Antônio da Silva Serva10 conseguiu permissão para ir à Inglaterra e 

adquiriu um prelo para Bahia. Já Recife foi o centro impressor mais importante das 

Províncias durante o século XIX. A economia dessa Província era baseada na 

indústria açucareira. Em relação à tipografia, a cidade tinha a vantagem dos baixos 

custos de produção, pois embora fossem mais elevados do que o Maranhão, eram 

inferiores aos da Corte. Em outras Províncias, como Paraíba, Pará, São Paulo, Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Alagoas, Rio Grande do Norte, Espírito Santo 

e Paraná também foram instaladas oficinas tipográficas, sendo a maioria delas com 

prelos procedentes de Recife.    

Em relação à nacionalização do livro escolar no Brasil, Mário Feijó (2005) 

afirma que, no século XIX, a indústria editorial brasileira ainda estava em 

constituição e os editores não eram brasileiros, pois dependíamos de livros vindos 

de outras nações. Antes da chegada da Corte Portuguesa em 1808, em nosso 

território, qualquer iniciativa ligada à impressão de textos era proibida pela 

administração colonial, pois o Estado Português considerava que a circulação de 

ideias e opiniões poderiam gerar riscos para o seu domínio. Na bagagem da Família 

Real, o Príncipe Regente Dom João trouxe, além da Biblioteca Real, um prelo de 

madeira de fabricação inglesa, com a qual ordenou a instalação da Impressão 

Régia, encarregada de tornar públicos os documentos oficiais do reino. Revogada a 

proibição de imprimir, multiplicaram-se nas Províncias os pequenos jornais e teve 

início também, a edição nacional de livros. Os primeiros investidores do setor tinham 

como estratégia comercial produzir de tudo um pouco: jornais, livros, revistas, 

almanaques, cartazes, folhinhas e cartas de baralho. No entanto, importar os livros 

de uso escolar portugueses era mais rápido, fácil e barato, o que justifica o porquê 

de a escola brasileira, nesse período, ter uma reserva de livros vindos de Portugal. 

 Rogério Fernandes e Margarida Felgueiras (2004) afirmam que a região do 

Porto foi uma localidade de circulação de professores da instrução primária, o que 

propiciou que seu movimento editorial se tornasse muito ativo. Isso ocorreu porque 

muitos docentes estavam ligados à produção de livros escolares, sendo alguns 

deles proprietários de livrarias, papelarias ou tipografias. Os livros escolares, como 

também os cadernos, eram objetos caros para a maioria da população portuguesa. 

                                                            
10 Natural de Vila Real de Tráas-os-Montes, antigo comerciante em Lisboa, que emigrou para 
Salvador por volta de 1797. 
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Os autores e editores tinham a finalidade de vender e atrair a atenção de um público 

específico, como os professores, pais e autoridades. Para conquistar o público para 

a compra de livros, tinham como prática informar, na capa ou na folha de rosto dos 

livros, que os mesmos estavam em consonância com os conteúdos escolares, tendo 

sido aprovados oficialmente. Com relação ao Brasil, apesar da importação de livros 

portugueses,  segundo Feijó (2005), na transição do século XIX para XX, esse país 

estava muito ligado à cultura francesa, em todos os aspectos da vida social, pois a 

cidade de Paris era considerada a capital da modernidade e da civilização ocidental. 

No Rio de Janeiro, destacavam-se duas livrarias situadas na mesma rua: a Garnier, 

que iniciou seus trabalhos em 1844 e a Laemmert, em 183811. Estas livrarias eram, 

na verdade, duas casas editoras e representaram o que havia de melhor no setor 

editorial brasileiro. Devido à instalação dessas editoras em nosso território, a 

publicação de livros separou-se da edição de jornais. Embora a edição profissional 

de livros e edição de jornais tivessem se tornado atividades bastante distintas, 

escritores e jornalistas continuavam muito próximos, pois, conforme Feijó, pode-se 

observar que eles 

frequentavam os mesmos habitats e seguindo a moda francesa, 
encontravam-se nos cafés instalados nos calçadões das avenidas ou se 
reuniam nas boas livrarias, como a Garnier. Tentavam levar uma vida 
chique, mas raramente conseguiam. Ninguém imaginava a possibilidade de 
viver de literatura (FEIJÓ, 2005, p. 455).  

 

A livraria Garnier, porém, vivia principalmente da literatura e investia em 

grandes nomes das letras12. Em virtude do anseio da moda na época, o 

estabelecimento importava muita literatura francesa para uma elite de consumidores 

cultos e endinheirados. Enquanto os filhos desses consumidores endinheirados 

eram educados com extrema severidade para se tornarem bacharéis, no século XIX, 

no Brasil grande parte da população não sabia ler ou escrever13.  Os irmãos 

Garnier14 mantinham um funcionário revisor de textos em Paris somente para cuidar 

                                                            
11 A Garnier concentrou-se em literatura e publicou poucos livros de história, pois este assunto, bem 
como os que abordaram o domínio da ciência, eram de interesse da Laemmert.  
12  Autores como Machado de Assis, José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo, Graça Aranha, 
Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Joaquim Nabuco, Sílvio Romero, Olavo Bilac, dentre outros, 
publicavam obras na Garnier.     
13  Feijó (2005, p. 455) afirma que, início do século XX, 84% dos brasileiros eram analfabetos, mas 
não define o conceito de alfabetismo no qual esta porcentagem se baseia.   
14 Os Garnier eram originários da Península Cotetin, na Normandia. Jean-Baptiste, pai dos 
fundadores da firma, teve quatro filhos: Auguste, nascido em 1812, François-Hippolyte, nascido em 
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dos livros escritos por brasileiros e impressos na capital francesa. Os autores de 

literatura não viviam de direitos autorais e ganhavam a vida em empregos públicos 

ou como colaboradores de jornais. Porém, é importante perceber que a indústria 

nacional ainda dava os primeiros passos, a fabricação de papel era incipiente, 

equipamentos gráficos adequados praticamente inexistiam e a distribuição dependia 

de um número muito reduzido de livrarias. Existiam livreiros-editores, porém não 

havia indústria editorial.  Em obra mais recente, que aborda a circulação e o uso do 

livro escolar de leitura em Pernambuco no século XIX, Ana Maria de Oliveira Galvão 

(2009, p. 122) afirma que os livros escolares que circulavam na Província 

pernambucana não foram produzidos na mesma. Vieram de editoras como a Garnier 

e a Typografia Nacional. Ambas localizadas no Rio de Janeiro, a partir da segunda 

metade do século XIX, se especializaram na produção de livros didáticos, isto é, 

tornaram-se editoras nacionais. As escolas de Pernambuco adotavam, ainda, livros 

impressos em outras Províncias que tinham atividades editoriais, como o Maranhão 

ou o Pará, importantes centros impressores do Brasil Imperial.  Ainda no que se 

refere à produção editorial brasileira oitocentista, tanto Hallewell (2005) quanto 

Aníbal Bragança (2006) afirmam que a livraria-editora Francisco Alves teve um 

amplo desenvolvimento para a edição do livro escolar, principalmente depois da 

implantação da República (1889). Ao longo do século XIX, muitos manuais escritos 

por professores brasileiros foram impressos e editados por tipografias e livrarias-

editoras, como a Impressão Régia, a Garnier e a Laemmert15. O livreiro-editor 

Francisco Alves16 concentrou em sua empresa a responsabilidade de publicação e 

distribuição de grande parte dos livros adotados nas escolas do país. De acordo com 

Feijó (2005), antes de Francisco Alves, os livreiros tentavam ter em catálogo algum 

título que pudesse ser adotado nas salas de aula, até mesmo a livraria Garnier 

publicava suas cartilhas, mas nenhum livreiro-editor superava a supremacia dos 

livros escolares portugueses. Após ter comprado a Laemmert, em 1910, Francisco 

                                                                                                                                                                                          
1816, Pierre, não se ingressou no ramo livreiro e Baptiste Louis, nascido em 1823. François-Hippolyte 
assumiu a editora, após o falecimento de seu irmão caçula, Baptiste Louis em 1893.  (HALLEWELL, 
2005, p. 199 e 221).  
15 Os irmãos Eduard e Heinrich fundaram a Laemmert (HALLEWELL, 2005, p. 233).  
16 Francisco Alves, imigrante português, desembarcou no Rio de Janeiro pela primeira vez em 1863. 
Começou a vida como empregado de uma loja de artigos náuticos. Em 1872 iniciou um negócio 
próprio (um sebo) e se estabeleceu no Rio de Janeiro. Em 1882 foi o primeiro a enxergar o potencial 
do negócio de livros brasileiros para adoção em escolas e fez dos livros escolares a sua principal 
área de negócios (FEIJÓ, 2005, p. 457). 
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Alves decidiu que iria atingir o mercado escolar brasileiro publicando livros a preços 

mais baixos e não hesitava em comprar nenhum concorrente para a sua expansão. 

 Feijó afirma que até a primeira metade do século XX, os textos traduzidos e 

adaptados para o nosso público escolar transmitiam às novas gerações as “obras da 

Europa Ocidental” em uma linguagem apropriada para a juventude nacional. Como 

exemplo, pode-se reportar a José Bento Monteiro Lobato como o pioneiro: editor e 

adaptador de clássicos para crianças.    

Tanto Hallewell (2005) quanto Feijó (2005) afirmam que, apesar das 

reclamações dos tipógrafos do Rio de Janeiro, os irmãos Garnier, assim como  

Francisco Alves, não imprimiam os seus livros no Brasil, porque, em nosso território, 

não havia máquinas adequadas para impressão. A impressão de livros por muitos 

editores, aqui, dava-se em máquinas improvisadas, por isso a Garnier e a Francisco 

Alves mandavam imprimir seus livros no exterior. As editoras que imprimiam no 

Brasil estavam ligadas às tipografias Provinciais e usavam as suas próprias 

máquinas. Com isso, mesmo que as maiores editoras imprimissem no exterior, 

passamos a produzir livros escolares para nossas novas gerações de leitores com 

base ideais brasileiros e não mais apenas portugueses. Nos dizeres de Feijó, 

a conquista do mercado-escola era uma promessa de lucro. Livro é um 
produto industrial, precisa ser rentável para existir. E se escrever para 
publicar é uma profissão, tem de haver condições para que o trabalho de 
um autor possa ser remunerado (FEIJÓ, 2005, p. 469).  

 

Apesar de haver trabalhos que mostram a história da produção dos livros de 

uso escolar no Brasil, como os apresentados acima, poucos se dedicaram ao estudo 

da circulação deste tipo de livro. As exceções ficam por conta dos trabalhos de 

Batista e Galvão (2009), que estudaram a Província de Pernambuco e Giselle 

Baptista Teixeira (2008), que buscou compreender a circulação de livros escolares 

no Rio de Janeiro, no âmbito das escolas elementares, no século XIX.   

  

Nosso trabalho busca compreender a difusão dos livros de uso escolar em 

Minas Gerais, nas escolas elementares, a partir de uma cartografia dos livros 

remetidos pelo Estado Provincial a diversas localidades. Dessa maneira, esse 



33 

 

trabalho pretende contribuir para uma maior compreensão da circulação de livros de 

uso escolar nos últimos anos do período imperial.  

 

1.3 – Contexto histórico de Minas Gerais na segunda metade do século XIX  

 O recorte cronológico de nosso trabalho se refere aos anos de 1870-1888, 

tendo o período sido definido a partir das fontes disponíveis: a legislação da 

Província de Minas Gerais, os Relatórios dos Presidentes de Província de Minas 

Gerais e as correspondências referentes às remessas e pedidos de livros escolares 

às escolas elementares de Minas Gerais, bem como uma das obras que circulou 

neste período - Pequeno tratado de leitura em voz alta (1879) - a qual será analisada 

detidamente no “Capítulo III”. Quanto às especificidades do contexto histórico 

delimitado por esta pesquisa, pode-se dizer, acerca das condições econômicas do 

final do século XIX, que a questão trabalho escravo versus trabalho livre é central na 

produção historiográfica brasileira. E que, quando se tenta analisar a constituição do 

trabalho livre no Brasil, percebe-se que a maioria dos estudos sobre a segunda 

metade do século XIX, toma como recorte geográfico a Província de São Paulo, 

mais precisamente as regiões conhecidas como Vale do Paraíba e Oeste Paulista, 

nas quais ocorreu a expansão da cafeicultura após o ano de 1870.   

  A partir da década de 1870, o café assumiu o papel de grande produto de 

exportação, principalmente na Província de São Paulo. As propriedades mineiras de 

cultivo de café, em comparação com as do Oeste Paulista e o Vale do Paraíba, 

apresentaram um reduzido tamanho e volume de produção. De acordo com Ana 

Lúcia Duarte Lanna (1986), que aborda a temática sobre o café e o trabalho livre em 

Minas Gerais, o espaço geográfico ocupado por esse cultivo não era mais que 5% 

do território mineiro e havia poucas possibilidades de expansão da atividade cafeeira 

em Minas.  A escravidão continuou como uma instituição importante no processo 

de transição econômica, especificamente em Minas Gerais, pois os fazendeiros 

mineiros tinham uma posição contrária à imigração como solução para o trabalho 

nas lavouras. Eles acreditavam que essa questão de mão-de-obra poderia ser 

solucionada com a população existente ao transformá-la em força de trabalho efetiva 

para a cultura cafeeira. Enquanto isso, em São Paulo a discussão sobre as formas 
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de trabalho estava marcada pela mão-de-obra do trabalhador livre17 e assalariado. 

Na Província paulista ocorreu uma crescente expansão da área cultivável com a 

necessidade cada vez maior de braços para a lavoura. Diferentemente da Província 

de São Paulo, as Províncias de Minas Gerais e do Rio de Janeiro não tinham muitas 

possibilidades de expansão das fronteiras, uma vez que as terras utilizadas para a 

cultura cafeeira já se encontravam em grande parte cultivadas. A riqueza gerada 

pelo café em São Paulo esteve associada ao capital comercial18, o que promoveu 

transformações em toda a Província como um acentuado desenvolvimento urbano, o 

surgimento de unidades fabris e diferenciação social.  Na Província de Minas Gerais, 

o capital comercial que controlava a estrutura de comercialização e financiamento do 

café estava sediado na Província do Rio de Janeiro. Toda a exportação do café 

mineiro era realizada na Corte. Todavia, a produção para o mercado externo não era 

o que sustentava a economia de Minas Gerais. Como será discutido mais adiante, a 

economia mineira durante o século XIX se assentava, sobretudo, na produção de 

gêneros de abastecimento para o mercado interno.       

 A transição do trabalho escravo para o trabalho livre, em conformidade com 

Marcus Vinícius da Fonseca (2002), é caracterizada pela substituição do trabalhador 

escavo pelo imigrante europeu. A lei do Ventre Livre ou Lei Rio Branco, aprovada 

em 1871, foi fundamental para o processo de abolição do trabalho escravo no Brasil. 

A liberdade das crianças nascidas livres de mães escravas foi a principal resolução 

dessa lei, mas, além da libertação das crianças nascidas livres de mãe escrava, 

havia outros elementos importantes no processo de abolição do trabalho escravo. 

Essa lei marca a segunda fase da abolição do trabalho escravo no Brasil, sendo 

anterior a ela a extinção dos tráficos de escravos pela Inglaterra (1850). Outras 

dimensões eram estabelecidas pela Lei do Ventre Livre como novas condições para 

a libertação de escravos, a criação de um fundo de emancipação e a matrícula de 

todos os escravos do Império.         

 De acordo com Marcus Vinícius da Fonseca (2009), que analisou a temática 

sobre a população negra e educação, em 1872 realizou-se o primeiro censo 

brasileiro. Este censo revelou que a Província mineira tinha mais escravos do que 

qualquer outra Província brasileira. O censo revelou também que a composição da 
                                                            
17 Os trabalhadores livres eram imigrantes vindos da Itália e Alemanha, por causa das unificações, 
como também dos Estados Unidos, China, Japão, entre outros.  
18  Baseado em trocas comerciais, cada vez mais, internacionalizadas. 
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população mineira se deu por uma intensa mobilidade de africanos e seus 

descendentes. Esta população se constituía em um grupo majoritário na Província 

de Minas e estava presente nos diferentes segmentos da sociedade. A 

superioridade demográfica dos negros foi estudada por Marcus Vinícius da Fonseca 

através das listas nominativas de habitantes.  Um dos precursores do debate sobre 

a especificidade da economia escravista mineira nos Oitocentos foi Roberto Borges 

Martins (1980), que afirma que, desde o final do século XVIII, vigorava em Minas 

uma economia mercantil de subsistência, bastante diversificada e voltada para o 

consumo local. O autor atribui pouca importância ao setor de exportação, mostrando 

que a economia mineira era pouco mercantilizada. Ainda de acordo com Martins 

(1980), Minas Gerais teria sido a maior Província importadora de escravos, entre 

todas as Províncias brasileiras. Isto quer dizer que a população mineira não era 

composta por escravos restantes daqueles importados da mineração, mas sim o 

resultado das importações recentes, não induzidas pela atividade mineradora.  

   

 Tanto Lana (1986) como Fonseca (2002) e, ainda, Tarcísio Botelho (2000) 

afirmam que a Província mineira teve uma economia diversificada, voltada para o 

abastecimento do mercado interno e para o suprimento das necessidades 

Provinciais vizinhas, em especial as do Rio de Janeiro. A Província de Minas Gerais 

foi uma das poucas regiões em que houve uma transição de uma atividade de 

monocultura para uma economia diversificada19. A economia mineira do século XIX 

pode ser caracterizada como diversificada internamente, em expansão e com um 

sistema escravista dinâmico, pois, após a diminuição das jazidas de aluvião durante 

a mineração, principalmente, a agricultura e pecuária assumiram papéis centrais na 

economia de Minas Gerais. Embora a agricultura de subsistência fosse o setor que 

mais absorvia a mão-de-obra escrava, os cativos também eram empregados em 

outras atividades, tais como: agropecuária, artesanato e manufaturas. Outros tipos 

de atividade econômica foram descritas pelos Relatórios dos Presidentes da 

Província de Minas Gerais (1870-1880). Como exemplo, de acordo com o Relatório 

do Presidente da Província de 1873, houve o desenvolvimento da quantidade de 

                                                            
19 Quando houve dificuldades em torno da mineração (por volta de 1750), ocorreu uma transição para 
atividades que já faziam presentes na economia, mas que não tinham conhecido um amplo 
desenvolvimento em função dos lucros obtidos através da mineração (FONSECA, 2002, p. 67).  
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produção assim como na qualidade das fábricas de ferro. Além disso, houve o 

crescimento da fábrica de cerâmica na Capital da Província, devido ao muito 

consumo da população. Os municípios de Ouro Preto e Mariana eram os mais ricos 

em reservas naturais de ferro.       

 Considerando a atividade econômica, a Província de Minas Gerais, no século 

XIX, pode ser dividida, segundo Fonseca (2009), em regiões como Mineradora 

Central, Zona da Mata, Diamantina, Baixo-Médio Rio das Velhas, Campo das 

Vertentes, Alto Paraopeba, Vale do Aço, Sertão do Rio Doce e Sudoeste de Minas, 

as quais serão analisadas, mais detidamente no “Capítulo II”. Considerando as 

especificidades econômicas dessas regiões, de acordo com Mirian Moura Lott 

(2009), a Zona da Mata tornou-se uma área de grande desenvolvimento da cultura 

cafeeira, que atraiu para a região não somente os escravos como também a 

população livre. Algumas regiões tiveram crescimento intermediário, como a 

Mineradora Central, à qual pertenciam Ouro Preto e Mariana, onde, apesar de 

poucas terras exploradas, havia a afluência populacional proveniente de outros 

lugares. Ainda de acordo com Lott, a sociedade do núcleo urbano ouro-pretano 

constitui-se de Freguesias, dentre as quais a de Ouro Preto e Matozinhos, a de 

Antônio Dias, Antônio Pereira, São Bartolomeu e Cachoeira do Campo, esta última 

pertencente ao distrito de Santo Antônio do Leite. Todavia, as correspondências de 

pedido e remessa de livros escolares, que serão analisadas mais detidamente no 

“Capítulo II”, são mais numerosas na região Mineradora Central, na qual estão 

situadas geograficamente as Freguesias mencionadas. A economia da Capital da 

Província se destacava com o comércio de secos e molhados; além disso, existiam 

hotéis, pensões, restaurantes, botequins, fábricas de cerveja e bebidas. Além do 

comércio, para uma melhor movimentação econômica, existiam em Ouro Preto 

instituições bancárias, como Banco Provincial de Minas Gerais, Banco Territorial e 

Mercantil e a Caixa Econômica Particular. Ouro Preto era a sede da administração 

provincial, pólo de atendimento às necessidades da população como a educação, a 

justiça e o comércio. A Capital da Província se enquadrava nos padrões de uma 

cidade com vida cultural dinâmica, pois já havia o funcionamento da biblioteca 

pública, de uma sociedade artística e do liceu de artes e ofícios. Em relação ao 

movimento abolicionista nas Províncias do Sudeste, Lott (2009), destacou que as 

Províncias de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, resistiam às mudanças, 
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pois eram dependentes da mão-de-obra escrava para o cultivo do café, agricultura e 

pecuária. As Províncias do sudeste passaram a comprar escravos das Províncias do 

norte e nordeste, de modo intenso, até que surgiram medidas que impediam essa 

prática20. Ainda de acordo com o autor, na Província mineira, especificamente as 

cidades de Ouro Preto e Mariana participaram da luta abolicionista de modo mais 

intenso do que as outras cidades mineiras, principalmente a partir de 1880. A 

imprensa ativa, os jornais abolicionistas, o bispado presente em Mariana, os 

estabelecimentos educandários em ambas as cidades propiciaram amplas 

discussões e mobilizações em prol da libertação dos cativos.  

 Em Ouro Preto, os estudantes e professores contribuíram para instigar a 

adesão da sociedade ao movimento abolicionista. Na década de 1880, em Ouro 

Preto, havia sido estabelecidas várias instituições culturais como “a Escola de 

Farmácia, o Liceu Mineiro, a Escola Normal, a Escola de Minas, o Liceu de Artes e 

Ofícios” (LOTT, 2009, p. 227). As ideias liberais em prol da libertação dos cativos 

deixavam as instituições educacionais e alcançavam as ruas, as senzalas, as 

vendas de secos e molhados, os cafés, as repúblicas de estudantes, as plantações, 

a igreja, as página de jornal, as irmandades ou partidos, de modo que este 

movimento atingiu parte maior da população.        

 Em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea de nº 3.353, declarou extinta a 

escravidão no Império. Em conformidade com Lott (2009), ainda existiam na 

Província de Minas Gerais cerca de 230.000 cativos. Embora esse número já tivesse 

decaído, visto que muitos nascidos livres foram matriculados nas escolas da 

Província e não constavam como cativos no censo. Na Capital Provincial, em 1877, 

o número de escravos perfazia a 5.632; em 1880, eram 2.756; e, em 1887 foram 

contabilizados 1.986. No entanto, a Lei Áurea não criou formas de inserção social e 

econômica para os recém libertos. Nenhuma medida foi proposta para a inserção 

destes milhares de trabalhadores nas novas formas de organização capitalista que 

se instituíram.           

 As condições culturais da Província de Minas Gerais, segundo Fonseca 

(2009), mudaram a partir da difusão da escola no final do XIX. O sistema de 
                                                            
20 O tráfico interprovincial foi totalmente proibido em 1885, pelo parágrafo 19º da Lei Saraiva 
Cotegipe, que estabelecia: o domicílio do escravo é intransferível para Província diversa da em que 
estiver matriculado ao tempo da promulgação dessa lei. (LOTT, 2009, p. 224).  
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escravidão acentuou a composição populacional da Província mineira e, nos 

períodos em que houve uma redução da importação de africanos escravizados, 

houve um crescimento da população negra nos grupos familiares. No entanto, havia 

o predomínio absoluto dos negros livres em meio aos indivíduos que foram 

registrados como alunos nas escolas elementares. Esta supremacia pode ser 

explicada pelo fato da Província mineira ter tido a maior população escrava no Brasil 

Império.  

 

1.4 – Livros escolares, materiais de leitura/escrita como objetos de pesquisa e 
fontes  

 Para Batista e Galvão (2009) um livro didático é um material que faz parte do 

cotidiano escolar, sendo um dos muitos suportes de textos presentes na sala de 

aula. Em geral, este tipo de livro é adquirido no início do ano em livrarias ou 

papelarias, sendo utilizado no decorrer do ano escolar.  Caso não haja mudança de 

livro ou edição, o mesmo poderá ser reutilizado por outro usuário no ano seguinte. 

Todavia, nem sempre isto ocorreu nas salas de aulas ao longo de nossa história. No 

decorrer do século XIX, parte do material utilizado para o ensino da leitura no Brasil 

consistia em textos manuscritos. Para Batista e Galvão (2009), era necessário ler e 

manusear textos manuscritos num mundo em que o impresso ainda era 

relativamente raro e, sobretudo a cultura do manuscrito predominava. Ao analisar a 

produção brasileira de livros escolares durante o século XIX, Circe Bittencourt (1993) 

mostra que o livro se destinava, prioritariamente, ao professor, devendo assegurar 

seu domínio dos conteúdos básicos a serem transmitidos. A utilização do livro seria 

por meio da ação do professor, mas, no decorrer do século XIX, este material 

passou a ser considerado também como obra a ser consumida diretamente por 

crianças e adolescentes.      

 De acordo com Choppin (2004), o livro didático não é, no entanto, o único 

instrumento que faz parte da educação da juventude – outros materiais didáticos 

podem fazer parte do universo dos impressos, como quadros, mapas de parede, 

mapas-múndi, diários de férias, coleções de imagens e livros de prêmio. Existem 

muitos agentes envolvidos em cada uma das etapas que marca a vida de um livro 

escolar, desde a sua concepção pelo autor até seu descarte pelo professor e, 
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idealmente, sua conservação para as futuras gerações. O entendimento de um livro 

didático inscreve-se em um ambiente pedagógico específico e em um contexto 

regulador que, na maioria das vezes, é característico das produções escolares. Ao 

longo da história, é difícil definir o livro didático. De acordo com as palavras de 

Choppin, 

o livro didático é designado de inúmeras maneiras, e nem sempre é 
possível explicitar as características específicas que podem estar 
relacionadas a cada uma das denominações, tanto mais que as palavras 
quase sempre sobrevivem àquilo que elas designaram por um determinado 
tempo (CHOPPIN, 2004, p. 549).  

 

Os livros didáticos constituem poderosos instrumentos de unificação e 

instituem uma uniformização nacional, linguística e cultural. A partir da leitura de 

Choppin, pode-se afirmar que escrever a história dos livros didáticos ou analisar o 

conteúdo de uma obra sem levar em conta o contexto político ou cultural em que a 

mesma foi escrita não faz sentido. Em uma população efetivamente escolarizada, os 

livros que tiveram maior difusão foram considerados os mais influentes e mais 

importantes na formação cultural. Essa lógica, segundo Choppin, fez com que os 

pesquisadores tratassem mais dos livros didáticos que tiveram muitas tiragens, 

relegando ao esquecimento livros que circularam durante períodos curtos e de modo 

irregular. Em nossa pesquisa, os livros escolares são tomados como objeto e fonte 

de estudo, além de outras fontes produzidas pelo Estado Provincial de Minas Gerais. 

Para escrever a história dos livros de uso escolar, em conformidade com Galvão e 

Batista (2003), é importante trabalhar com uma diversidade de fontes, o que implica, 

também, considerá-las em suas especificidades e buscar restituir suas condições de 

produção, além de  

utilizar diversas fontes sem também considerar que, mais do que simples 
vestígios de uma época, são fruto de certas condições de produção e 
conservação: são fabricadas, tanto pelo passado quanto pelo pesquisador, 
que as coloca em determinado conjunto de outros discursos e faz dizer o 
que ele, seu método, suas perguntas, o lugar onde se situa para produzir o 
conhecimento histórico, sua escrita, querem que digam (GALVÃO e 
BATISTA, 2003, p. 170-171). 

 

A pesquisa em História, ao trabalhar com a análise documental, deve 

considerar o contexto pesquisado. Além disso, há que se fazer uma crítica das 

fontes e indagar: o que dizem e o que não dizem as fontes? Em que condições 
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foram escritas? Com qual objetivo? O que silenciam? Em conformidade com Isabel 

Cristina Alves da Silva Frade e Francisca Izabel Pereira Maciel (2006), o 

pesquisador deve assumir uma postura de arqueólogo, buscando inventariar, 

selecionar, interpretar os documentos, para que possa configurar um objeto de 

estudo ainda pouco explorado. Em seu estudo, as autoras salientam que é difícil 

localizar fontes que se refiram aos livros de uso escolar do século XIX. A atenção 

desta pesquisa está voltada, em parte, para a utilização das fontes localizadas no 

Arquivo Público Mineiro, em Belo Horizonte. Estas fontes são as correspondências 

de pedidos e remessas de livros de uso escolar, nas quais se pode mapear a 

circulação de livros escolares comprados a mando da Presidência da Província de 

Minas e remetidos às escolas públicas elementares. Nas correspondências de 

pedidos e remessas de livros de uso escolar, não foram relatados todos os nomes 

de autores das obras em circulação e, às vezes, nem mesmo os títulos completos 

destas obras. A partir da leitura do trabalho de Teixeira (2008), percebe-se que os 

autores publicavam seus livros na Corte do Rio de Janeiro e que suas obras 

circulavam também na Província de Minas Gerais. A análise dessas 

correspondências e pedidos de remessas de livros escolares levou a identificar um 

livro enviado para uso dos professores que mostra como a oralidade possuía 

presença marcante na educação escolar. Tal livro, intitulado Pequeno tratado de 

leitura em voz alta, fora publicado no ano de 1879, em Bruxelas. Trata-se de uma 

tradução feita por Abílio César Borges da obra de Ernest Legouvé, intitulada L’arte 

de La lecture, publicada em 187721.        

Em A história da alfabetização, Frade e Maciel (2006) fazem referência às 

listas que são as principais fontes desta dissertação. Todavia, as autoras tiveram 

como foco de investigação as propostas de alfabetização, projetos editoriais e 

cartilhas produzidas ou utilizadas em Minas Gerais, por volta de 1834 até meados da 

década de 1990. Frade e Maciel utilizaram o Fundo de Instrução Pública do Arquivo 

Público Mineiro e afirmam que tal arquivo possui um importante fundo documental 

relacionado a vários aspectos da história regional de Minas Gerais, cujos dados 

podem nos remeter à circulação e ao uso de livros em escolas públicas mineiras, no 
                                                            
21 Foi feita pesquisa nos sítios da Biblioteca Nacional da França, Nacional da Bélgica, Nacional do 
Canadá e, Library of Congress (EUA). Tanto Anne-Marie Chartier e Jean Hébrard (1995, p. 267), 
como também José Gonçalves Gondra (2009, p. 68), afirmam que 1877 foi a data da primeira edição 
da referida obra.  
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final do século XIX. Porém, um estudo quantitativo que se dedicasse à cartografia da 

circulação dos livros escolares em Minas Gerais ainda não foi realizado, sendo este 

um dos objetivos desse trabalho. Diante de uma análise mais detalhada das 

correspondências de pedidos e remessas de livros produzidas em 1870–1888, foi 

organizado um banco de dados utilizando o programa Access, cujos dados serão 

descritos e analisados no “Capítulo II” de nosso trabalho. No Fundo de Instrução 

Pública, no Arquivo Público Mineiro, foram direcionadas buscas a um conjunto de 

pacotilhas de correspondências relacionadas aos pedidos e remessas de livros para 

as escolas de instrução primária nos períodos de 1870-1888. Desse conjunto de 

documentos, foram selecionados aqueles em que constavam pedidos e remessas 

de livros escolares, levando em consideração os títulos de livros e coleções, a 

natureza do documento, o emissor e o receptor. Além disso, organizaram-se, com o 

auxílio do programa Excel, duas planilhas, numa das quais constam os locais e anos 

de recebimento, quantidade de volumes de livros e coleções recebidas, na maioria 

das vezes, pelos professores das escolas elementares. Na segunda planilha, foram 

organizadas as listas de livros recebidos e as quantidades de livros por anos nas 

escolas. Frade e Maciel (2006) afirmam que é necessário ter cautela na análise 

desses pedidos e remessas de livros, porque a documentação não permite afirmar 

se os livros foram, de fato, enviados e se os enviados foram utilizados. Nessa 

pesquisa, foram encontrados recibos que atestam o recebimento dos livros 

escolares por parte dos professores e diretores, indícios inéditos para a História da 

Educação. Todavia, documentos que permitam saber sobre os usos cotidianos 

destes livros e sobre as apropriações feitas por seus leitores não foram encontrados. 

 Outro cuidado que se deve tomar com relação a esses documentos, ainda 

conforme Frade e Maciel (2006), é o fato de os mesmos terem sido organizados por 

localidades e não é possível verificar a relevância da quantidade de livros enviados 

em comparação ao número de livros necessários para cada escola das cidades da 

Província mineira. Isso se explica porque as estatísticas escolares da época não são 

confiáveis. Ao se identificarem estes limites das fontes com que se trabalhou, o 

objetivo geral desse trabalho é apresentar uma cartografia dos livros de uso escolar 

em Minas Gerais, utilizando-se as correspondências de pedidos e remessas. A partir 

dos Relatórios encaminhados aos Presidentes da Província de Minas Gerais, entre 

os anos de 1837 a 1889, foram verificadas as discussões sobre a importância e o 

financiamento de compras de livros para as escolas públicas elementares de Minas. 
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Ainda a partir desses Relatórios, foi elaborado um mapeamento, no qual consta a 

identificação dos presidentes, vice-presidentes, estatísticas da instrução pública, leis 

e regulamentos da educação, procurando perceber informações sobre livros de uso 

escolar. 

 

1.5 – Organização do ensino público e métodos de ensino da leitura e da 
escrita            
  

 Christianni Cardoso Morais (2009) analisou a posse e usos da cultura escrita 

e difusão da escola, tomando como recorte geográfico principal a Vila e Termo de 

São João del-Rei e como campos de interlocução a História do Livro e da Leitura 

com a História da Educação. Segundo a pesquisadora, na segunda metade do 

século XVIII e primeira do XIX, a difusão das práticas da leitura e da escrita não 

estava apenas restritas às escolas “formais”, como também eram feita nas 

bibliotecas, gabinetes de leitura, sociedades científicas ou literárias e mesmo ao 

âmbito familiar. Assim, a escola nem sempre ocupou o centro dos processos de 

acesso e difusão do ler/escrever/contar, pois outras possibilidades de aprendizado, 

como o mundo da família e a contratação de professores particulares ou de 

preceptores foram importantes para outras estratégias de acesso à cultura escrita. 

 Sobre os métodos de ensino da leitura e da escrita, tanto Morais (2009) 

quanto Marcilaine Soares Inácio (2003) afirmam que a primeira fase do aprendizado 

da leitura se dava pelo aprendizado do alfabeto. Em seguida, vinham a soletração e 

a silabação, sendo esta última técnica fundamental ao aprendizado da leitura, 

principalmente, para que os estudantes pronunciassem bem as palavras. Por fim, 

era necessário que os estudantes memorizassem frases simples e, depois, as 

identificassem no papel. Aprendia-se, primeiramente, a ler e, “depois de cerca de 

dois anos, caso houvesse possibilidades e aspirações, aprendia-se a escrever e, por 

fim, as quatro operações básicas da matemática” (MORAIS, 2009, p. 33). Assim, a 

leitura se disseminou de modo mais rápido, pois se tratava de uma aprendizagem 

mais fácil e mais acessível do ponto de vista financeiro, quando comparada com a 

técnica da escrita. Vários alunos aprendiam a ler com um livro ou uma cartilha, mas 
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em relação à escrita, o papel e a tinta não poderiam ser reutilizados.   

   

 Ainda de acordo com Morais (2009), existiam duas fases de ensino da escrita. 

Na primeira fase, os professores de caligrafia consideravam fundamental que o 

estudante mantivesse uma postura adequada e uma correta posição da mão e dos 

dedos ao segurar a pena para bem executar os exercícios preparatórios até serem 

capaz de escrever. Na primeira fase da escrita, uma técnica importante, segundo 

Morais (2009), era a de escrever com letras maiúsculas, pois era necessária uma 

letra fácil de ser lida, que possuísse certa elegância e, ao mesmo tempo, que 

permitisse agilidade no trabalho por parte daqueles que tinham como ofício escrever 

para alguém. A segunda fase do aprendizado era indicada pela escrita corrente, já 

em letras maiúsculas e minúsculas, que tratava da composição e do ditado, para se 

treinar a ortografia. Sobre a história da organização do ensino público e dos métodos 

de ensino e da escrita para as escolas elementares da Província mineira, Inácio 

(2003) afirma que a instrução recebida nas escolas mineiras, na primeira metade do 

século XIX, era fundamentada na formação cívica herdada de um modelo de relação 

de leitura e escrita que nasceu na Europa, no contexto da Reforma e 

Contrarreforma, desenvolvido nas pequenas escolas francesas do século XVI. Com 

os saberes elementares eram apreendidos os preceitos da religião católica, a 

Constituição Política e um código de conduta cívica para que fossem oferecidos às 

camadas pobres da população os conhecimentos mínimos para se manter uma 

ordem social. Uma fonte documental importante para o entendimento do 

ensino da leitura e da escrita é a Lei de 15 de outubro de 1827, a partir da qual a 

Assembleia Geral Legislativa solicitou ao Imperador D. Pedro I a criação de escolas 

de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos: 

Art.1o Em todas as cidades, villas e logares mais populosos, haverão as 
escolas de primeiras letras que forem necessárias.     

Art. 6o Os professores ensinarão a ler, escrever, as quatro operações de 
arithmética, pratica de quebrados, decimaes e proporções, as noções mais 
geraes de geometria pratica, a grammática da língua nacional, e os 
princípios de moral christã e da doutrina da religião catholica e apostólica 
romana, proporcionados á comprehensão dos meninos; preferindo para as 
leituras a Constituição do Império e a História do Brazil (LIVRO da Lei 
Mineira, 1827).   
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De acordo com Inácio (2003), no 6º artigo da Lei de 15 de outubro de 1827, 

era recomendada a leitura da Constituição do Império e da História do Brasil durante 

as lições de leitura. Isto foi de significativa importância na formação cívica dos 

alunos. A partir da publicação da Lei de 15 de outubro de 1827, as finalidades 

religiosas e sociopolíticas foram inseridas, juntas, nos artigos das Leis educacionais, 

imperiais e provinciais que definiram os conteúdos para serem ensinados na escola. 

Já o 4º artigo da Lei de 15 de outubro de 1827 estabelecia que “as escolas serão de 

ensino mútuo nas capitaes das províncias; e o serão também nas cidades, villas e 

logares populosos dellas, em que for possível estabelecer-se” (LIVRO da Lei 

Mineira, 1827). Ainda de acordo com Inácio (2003), segundo o método de ensino 

mútuo, a instrução se baseava no ensino de alunos por monitores, tendo sido 

adotado em algumas escolas da Província. Tal método preconizava que o ensino da 

leitura e da escrita fosse feito de forma associada.       

No método mútuo, os alunos recebiam como prêmios livros de lições de 

leitura como doutrina cristã, catecismo ou verdade de religião e compêndios, 

buscando articular à educação às intenções religiosas e sociopolíticas. Além da 

premiação, também havia a punição. Ainda de acordo com Inácio (2003), os 

instrumentos de castigos se fizeram presentes nas escolas mineiras e sua aplicação 

foi condenada não apenas pelos pais, como pelos dirigentes provinciais. Um 

exemplo de punição eram os escritos como “preguiçoso”, “falador”, “mentiroso” e 

“brincador”. O aluno que era castigado ficava em pé sobre o estrado e exposto a 

toda a aula com o escrito que referisse a seu comportamento. O método mútuo foi 

abandonado, retornando ao método de ensino individual, no qual o professor 

chamava cada aluno e lhe dava atenção individual por alguns minutos22.  É 

importante indicar que, em 1834, o Ato Adicional determinou a descentralização das 

competências sobre o ensino primário e secundário com a delegação de poderes da 

esfera do Império para as Províncias. Não havia no Ato Adicional definição sobre o 

                                                            
22  No método mútuo, um único professor poderia ensinar até mil alunos organizados em decúrias, 
auxiliados por monitores. Assim, a principal característica desse método seria a necessidade de 
instruir grande número de alunos com economia de tempo e dinheiro, visto que estava em causa a 
rápida expansão da instrução primária. Segundo Francisco de Assis Peregrino, o método individual 
era moroso e produzia “mesquinhos resultados”, em virtude do tempo íntimo que cada aluno tinha de 
lição, junto ao professor. Cf. detalhes em BASTOS e FARIA FILHO (1999); INÁCIO (2003); CHAMON 
(2005); MORAIS (2009). 
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método de ensino da leitura/escrita, portanto ele passou a responsabilidade do 

ensino para as Províncias.        

Após o Ato Adicional, a Lei Mineira número 13, de 1835, com seu respectivo 

“Regulamento número 3”, determinava a estruturação e os métodos de ensino. O 

deputado Bernardo Pereira de Vasconcelos, o qual fora conselheiro-membro do 

Conselho Geral da Província, apresentou um importante Plano de Ensino, que veio a 

ser, posteriormente, a Lei número 13, de 1835. A mesma instituiu um conjunto de 

normas para a educação, que definia as principais características do projeto 

educacional a ser implantado na Província e que se estabeleceu como um 

parâmetro para as atividades legislativas. Tal legislação definia a instrução 

elementar como obrigatória para todas as crianças do sexo masculino entre oito e 

catorze anos, pois era tida como um instrumento vital no processo de civilização do 

povo. A instrução secundária foi apresentada pelo Presidente da Província como 

algo que era dirigido às classes mais elevadas, aos que não se destinavam aos 

trabalhos braçais da lavoura ou aos serviços grosseiros ou corporais. E em relação à 

leitura/escrita, a referida Lei Mineira não traz muitos detalhes sobre os métodos de 

ensino. Estabelecia que “nas escolas publicas de 2.º gráo se ensinará não só a ler, 

escrever e arithmetica até as proporções, e noções geraes dos deveres moraes, e 

religiosos, mas também os elementos da Lingua Nacional” (LIVRO da lei mineira, 

1827).    

As fontes que de alguma forma contribuem para o entendimento dos métodos 

de ensino da leitura e da escrita  nas escolas elementares do Estado Provincial são 

os Relatórios dos Presidentes da Província de Minas Gerais, produzidos entre 1837-

1889. De acordo com o Relatório do Presidente da Província de Minas Gerais de 

1840, a Assembleia Legislativa Provincial decretou a Lei número 13 com a 

necessidade de melhorar o sistema de instrução:  

Fossem contractados quatro cidadãos para instruírem-se no methodo mais 
expedito, e ultimamente descoberto, e praticado nos Paizes cultos.  Dous 
Jovens Mineiros forão assim mandados á França, e tendo já regressado a 
Provincia, acha-se um d’eles, o Cidadão Francisco de Assis Peregrino 
(Relatório do Presidente da Província de Minas Gerais, 1840, p. 45 - 46).  

 

O Presidente da Província de Minas Gerais, Bernardo Jacintho da Veiga, 

preocupado com o método a ser utilizado nas escolas, contratou dois professores 
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para estudar na França, Francisco de Assis Peregrino e Fernando Vaz de Mello, a 

fim de que procurassem se atualizar de acordo com o método utilizado para o ensino 

naquele país. Esses professores, ao regressar, deveriam contribuir para o 

estabelecimento das escolas de Ensino Público em Minas Gerais. Baseado em suas 

observações de viagem, Francisco de Assis Peregrino escreveu, em 1839, um 

relatório propondo uma reestruturação da instrução pública. Peregrino defendeu, em 

seu relatório, a substituição do ensino individual pelo ensino simultâneo, afirmando 

que as vantagens desse método estavam sendo apreciadas na França. De acordo 

com as memórias do professor Francisco de Assis Peregrino (1839), uma fonte 

importante para o entendimento dos métodos de ensino preconizados naquele 

contexto, a partir da década de 1840, os governos de algumas Províncias 

começaram a indicar o método simultâneo para ser seguido nas escolas. Segundo 

Carla Simone Chamon (2005) que também se dedica ao estudo dos métodos de 

ensino, alguns pontos no relatório de Peregrino chamam a atenção do leitor, como a 

organização da sala de aula, a disposição dos alunos e utensílios didáticos, a 

disciplina, os mecanismos de controle, as punições e recompensas que, no método 

simultâneo, eram praticamente os mesmos do método mútuo. Segundo consta nas 

memórias de Peregrino (1839) e no Relatório do Presidente da Província de Minas 

Gerais de 1840, este professor mostrou em seu documento que existia uma 

aproximação entre os métodos de ensino mútuo e simultâneo, porém, no 

simultâneo, o professor ministraria diretamente as lições para grupos de alunos com 

o mesmo grau de adiantamento: 

Dividamo-los em cinco divisões, que entre si estejam pouco mais, ou menos 
no grau de adiantamento. Suponhamos que eles têm os mesmos livros, os 
mesmos deveres, as mesmas lições enfim, e que só aprendam a ler, 
escrever e calcular. O professor chama diante de si a 1ª divisão, todos os 
meninos têm os olhos fitos em seus livros, começa a lição de leitura, que é 
por todos aproveitada, e dura 18 minutos: vem depois a 2ª [divisão] e assim 
por diante, de sorte que o professor trabalha com cada uma delas pelo 
menos três vezes de manhã e três à tarde (PEREGRINO, 1839). 

 

O professor Peregrino descreveu, também, que, no método simultâneo, 

durante os exames de leitura, o estudante deveria ler em voz alta, ao passo que, nos 

exames de escrita, os grupos de estudantes deveriam mostrar aos examinadores 

não somente as páginas nas quais se escreviam o que se aprendia, como também 

os cadernos de gramática e escrita corrigidos. Tanto Inácio (2003) como Frade e 
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Maciel (2006) afirmam que havia, por parte do professor Peregrino, uma 

preocupação no que se refere à inadequação dos textos utilizados pelos alunos em 

sala de aula. As novas exigências do ensino simultâneo não poderiam mais aceitar o 

que ocorria nas salas de aula de então, nas quais, de acordo com Peregrino em 

1839, cada educando recebia de seu pai ou educadores um livro diferente ou uma 

carta manuscrita com erros de ortografia e gramática. Esta situação poderia 

comprometer a eficiência do professor e, em consequência, levar a uma desordem 

na aprendizagem dos alunos, além da falta de padronização da ortografia. A 

distribuição de livros por parte da Presidência da Província Mineira se insere neste 

contexto mais amplo, de tentativa de padronização e busca por uma maior eficiência 

do ensino.  Como dito, as fontes centrais de nossa pesquisa são as 

correspondências de pedidos e remessas de livros escolares para as escolas 

mineiras de ensino elementar, produzidas entre 1870-1888 e uma das obras que 

constam nestas listas, intitulada: Pequeno tratado de leitura em voz alta (1879). A 

partir dessas fontes que contribuíram para o entendimento da história da 

organização do ensino público e dos métodos de ensino da leitura e da escrita, será 

apresentada uma cartografia da circulação de livros escolares no “Capítulo II” e uma 

análise detida da obra Pequeno Tratado de leitura em voz alta no “Capítulo III”.  
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CAPÍTULO II 

 

CARTOGRAFIA DOS LIVROS DE USO ESCOLAR NA REGIÃO MINERADORA 
CENTRAL DE MINAS GERAIS 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar uma cartografia dos livros de uso 

escolar na Província de Minas Gerais, a maior parte dos dados encontrados diz 

respeito a localidades situadas na região aqui nomeada como Mineradora Central23. 

Conforme dito no capítulo anterior, aqui será feita uma análise quantitativa dos livros 

em circulação entre os anos de 1870-1888. As fontes em que se baseiam o presente 

capítulo são as correspondências de pedidos e remessas de livros escolares 

trocadas entre o Estado Provincial mineiro e as escolas elementares de várias 

localidades como foi dito, principalmente da região Mineradora Central. Apesar das 

fontes se concentrarem sobre esta região, foram encontrados documentos menos 

numerosos referentes a localidades de outras regiões, como a da Zona da Mata, 

Diamantina, Médio-Baixo Rio das Velhas, Campo das Vertentes, Alto Paraopeba, 

Vale do Aço, Sertão do Rio Doce e Sudoeste de Minas24, como podem ser 

observadas na Figura I, que se segue. Ao longo do capítulo, quando possível e 

necessário, os dados sobre Minas Gerais serão comparados com de outras 

Províncias, como o Rio de Janeiro e Pernambuco, uma vez que há trabalhos sobre 

livros de uso escolar para estas Províncias. Vale destacar que esta comparação 
                                                            
23 O historiador Marcus Vinícius da Fonseca (2009) faz a separação entre as regiões da Província de 
Minas Gerais, em Mineradora Central, Baixo-Médio Rio das Velhas e a região Sul de Minas Gerais, a 
partir da Tese de doutoramento de Clotilde Andrade Paiva, intitulada População e economia nas 
Minas Gerais do XIX (1996). A mesma classificação das regiões é utilizada nesta dissertação. 
24  Como disse, utilizo-me da classificação proposta por Clotilde Paiva (1996) e seguida por Marcos 
Vinícius Fonseca (2009). As regiões e localidades sobre as quais encontrei fontes documentais são: 
Mineradora Central (Cachoeira do Campo, Camblaia na Freguesia de Cachoeira do Campo, Distrito 
do Coco, Distrito do Leite, Mariana, Nossa Senhora da Piedade do Paraopeba, Ouro Branco, Ouro 
Preto, Povoado da Chapada na Freguesia Antônio Dias, Santo Antônio da Casa Branca, São José do 
Paraopeba e Tijuco); Zona da Mata (J. Pedro dos Ferros, Mar de Espanha, Piranga, Rio Peixe do 
Pará, Santo Antônio, São Francisco de Paula da Boa Família, São João do Nepomuceno, São José 
da Pedra Bonita, São José do Xopotó e São Sebastião da Pedra do Anta); Diamantina; Médio-Baixo 
Rio das Velhas (Curvelo); Campo das Vertentes (Entre Rios, Santa Rita do Rio Abaixo e São José do 
Barroso); Alto Paraopeba (Catas Altas da Noruega, Queluz e Santana do Morro do Chapéu); Vale do 
Aço (Dionísio); Sertão do Rio Doce (Paróquia de Antônio Dias); e Sudoeste de Minas (Formiga e Três 
Pontas). 
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permite que se percebam recorrências na circulação de livros pelo Império brasileiro, 

uma vez que alguns títulos de livros que circularam nas Minas eram os mesmos 

encontrados nas Províncias mencionadas.  

 

Figura I 

 

Mapa da divisão regional da Província de Minas Gerais no século XIX 

 

Fonte: PAIVA, Clotilde A. População e economia em Minas Gerais do século XIX. Tese de Doutorado 

– FFLCH/USP, São Paulo, 1996.  

 

 

 



50 

 

2.1 – Características da escolarização elementar da Província de Minas Gerais  

Encontraram-se poucos estudos que se dedicam a traçar um perfil da 

população que se encontrava matriculada nas escolas de Minas Gerais no século 

XIX. Dentre estes, destaca-se o de Marcos Vinícius Fonseca (2009), cujo principal 

objetivo foi traçar um perfil racial dos estudantes que frequentavam as aulas públicas 

nos oitocentos. Em seu estudo, Fonseca se baseou em nove listas nominativas 

produzidas em 1831 e 1838, de 11 distritos mineiros para um total de mais de 400 

que existiam na Província de Minas Gerais. Tais distritos possuíam uma distribuição 

desigual da população nas escolas elementares. Dentre os distritos analisados por 

esse pesquisador, destacam-se a Freguesia de Cachoeira do Campo e Mariana que 

possuíam em torno de 70% da população negra livre. Enquanto que, na região sul 

da Província de Minas, em São Gonçalo, os negros livres representavam 33,9%. Em 

média, na região Mineradora Central e no Médio-Baixo Rio das Velhas, os negros 

livres representaram 50,7%. Ainda de acordo com Fonseca, pelas listas nominativas 

do distrito de Cachoeira do Campo (Região Mineradora Central), os estudantes que 

estavam matriculadas nas escolas foram denominados de brancos ou pardos. Neste 

distrito, a população negra livre era dividida em: pretos, pardos e crioulos. Os pardos 

eram a maioria dos estudantes nas escolas primárias, representam 87,2%. Em 

Mariana, os pardos e crioulos foram contabilizados pelo pesquisador como “negros”, 

os quais perfaziam 83,8% dos estudantes das escolas elementares. Nas listas 

nominativas da região sul da Província de Minas Gerais, em São Gonçalo, foi o 

único caso em que a proporção de estudantes brancos registrados nas escolas era 

muito superior à de negros livres. Esta proporção de brancos nas escolas da região 

sul era o inverso do número de estudantes registrados nas escolas primárias das 

regiões Mineradora Central e Baixo Médio Rio das Velhas. Fonseca (2009) 

considera, ainda, que em todos os outros distritos os negros livres apareciam como 

maioria em meio aos indivíduos que foram registrados nas escolas. Ao analisar os 

dados das listas nominativas, segundo o historiador, o perfil das escolas 

elementares aproximava-se do perfil da população, pois os aspectos demográficos 

foram importantes para realizar a constituição do processo de escolarização. Os 

negros (considerando-se pardos, crioulos e mulatos) representavam a maioria da 

população livre da Província de Minas Gerais e perfaziam em torno de 59% dos 

habitantes mineiros. Esta característica da população da Província de Minas Gerais 
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também se fez presente nas escolas elementares, em que houve um predomínio 

absoluto de estudantes negros livres. No campo da História da Educação, esta é a 

pesquisa que mais se dedica a falar do perfil dos estudantes de Minas Gerais no 

século XIX.           

As fontes oficiais que tratam da população escolar de Minas Gerais nos 

oitocentos são lacunares. Os Relatórios dos Presidentes da Província mineira, 

produzidos entre 1879 e 1885, não apresentam dados estatísticos sobre alunos 

matriculados nas escolas elementares e tampouco sobre suas características 

sociais. Estas estatísticas foram apresentadas nos Relatórios dos Presidentes da 

Província de Minas Gerais somente a partir de 1887. De acordo com o Relatório do 

Presidente da Província de Minas Gerais de 1887, foram matriculadas 42.649 

estudantes, dentre as quais somente 24.370 frequentavam as aulas (57,14%) e 

1.130 conseguiram concluir o ensino elementar (2,64%). Nos anexos deste Relatório 

constam que 4.581 alunos foram matriculados, sendo 1.191 (25,99%) nas escolas 

primárias e 336 (7,33%) nas escolas secundárias. Dentre estes, percebe-se que 863 

estudantes (18,83%) foram matriculados nas escolas para o sexo masculino e 601 

(13,11%) nas escolas para o sexo feminino, como pode ser observado na tabela II.  

Tabela II 

Estatísticas da Instrução Primária no Relatório do Presidente da Provincia de 

Minas Gerais de 1887 

 Quantidade de alunos matriculados % 

Em cidades e vilas 336 7,33% 

Em freguesias 850 18,55% 

Em distritos e povoados 341 7,44% 

Escolas para o sexo masculino 863 18,83% 

Escolas para o sexo feminino 601 13,11% 

Escolas mistas 63 1,37% 

Escolas primárias 1191 25,99% 

Escolas secundárias 336 7,33% 

Total 4581  

   (Fonte: Relatório do Presidente da Província de Minas Gerais de 1887.)  
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De acordo com o Relatório do Presidente da Província de Minas Gerais de 

1888, foram matriculadas 43.937 alunos, de ambos os sexos, e somente 24.516 

(55,79%) frequentavam as aulas e 1.901 (4,32%) conseguiram concluir a instrução 

primária. Nas escolas de sexo masculino, foram matriculados 28.826 estudantes, 

dos quais somente 15.422 frequentavam (53,50%) as aulas e 1.144 (3,96%) 

conseguiram concluir o ensino primário. Nas escolas de sexo feminino, foram 

matriculadas 15.111 estudantes, somente 9.094 (60,18%) frequentavam as aulas e 

757 (5%) conseguiram concluir o ensino primário. Nos anexos desse Relatório 

constam que 4.544 alunos foram matriculados, sendo 928 (20,42%) nas escolas 

para o sexo masculino e 639 (14,06%) nas escolas para o sexo feminino, como pode 

ser mais bem visualizado na tabela III. 

 

Tabela III 

Estatísticas da Instrução Primária no Relatório do Presidente da Provincia de  

Minas Gerais de 1888 

 Quantidade de alunos matriculados % 

Em cidades e vilas 710 15,62% 

Em freguesias 1541 33,91% 

Em distritos e povoados 644 14,17% 

Escolas para o sexo masculino 928 20,42% 

Escolas para o sexo feminino 639 14,06% 

Escolas mistas 82 1,80% 

Total 4544  

   (Fonte: Relatório do Presidente da Província de Minas Gerais de 1888.) 

 

O Presidente Luiz Eugenio Horta Barbosa relatou que, em 1888, foram 

matriculados, por escola, 39,6% estudantes, somente 22,1% frequentavam as aulas 

e 2,6% conseguiram concluir o ensino primário. O Presidente afirmou, também, que 

256.063 estudantes deixaram de ser matriculadas nas escolas e 275.484 não as 

freqüentavam (Relatório do Presidente da Província de Minas Gerais de 1888). As 

informações dos Relatórios dos Presidentes da Província de Minas Gerais de 1887-
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1888 são imprecisas. A partir dos dados dos Relatórios, foram apresentados, nas 

tabelas II e III, a quantidade de alunos matriculados nas escolas, mas as localidades 

exatas em que tais escolas funcionavam não se encontram explicitadas na 

documentação disponível. As porcentagens e os números absolutos descritos pelo 

Presidente mineiro, Luiz Eugenio Horta Barbosa, durante a apresentação de seus 

Relatórios, não conferem com os números estabelecidos nas estatísticas das 

escolas primárias expostas em anexos nos próprios Relatórios de 1887 e 1888. 

Como exemplo, percebe-se que os anexos, dos quais foram retirados os dados para 

compor as tabelas II e III, informam que havia, em 1887, 4.581 matrículas e o 

Presidente da Província de Minas Gerais calcula 42.649. Para o ano de 1888, foram 

contabilizadas, nos anexos, 4.544 matrículas. O Presidente da Província de Minas 

Gerais contabilizou 43.937. Percebe-se, dessa forma, uma disparidade muito grande 

e inexplicável a partir das fontes disponíveis. Além da imprecisão dos cálculos feitos 

pelo Presidente, há que se considerar outro problema dessa fonte. Segundo 

Fonseca (2009, p.143), a pouca confiabilidade dos dados apresentados nos 

Relatórios dos Presidentes da Província mineira pode estar relacionada ao interesse 

dos professores públicos em conservar suas cadeiras. O número mínimo de 

estudantes para que se pudesse iniciar as aulas nas escolas públicas era de vinte e 

quatro matrículas. Isto poderia incentivar os professores a apresentar dados aos 

inspetores que não correspondiam à realidade de sua escola, para que seus cargos 

fossem mantidos.       

São muitas as contribuições do historiador Fonseca sobre o perfil racial da 

escolarização em Minas Gerais. Todavia, uma vez que nas correspondências de 

pedidos e remessas de livros não está claro o perfil racial dos alunos registrados nas 

escolas elementares, torna-se difícil comparar os dados publicados por Fonseca 

(2009) com os dados nos quais se baseia a escrita do presente capítulo. Nas 

estatísticas dos Relatórios dos Presidentes da Província de Minas Gerais de 1887 e 

1888 também não há informações sobre o perfil social dos estudantes matriculados 

nas escolas. Os dados apresentados pelo Presidente Luiz Eugenio Horta Barbosa 

são apenas quantitativos. Vale ressaltar que, conforme Mônica Yumi Jinzenji (2002), 

muitos estudantes pobres eram matriculados nas escolas elementares da Província 

mineira. Identificar quantos eram os estudantes pobres nas escolas das localidades 

com essa pesquisa trabalha seria extremamente interessante, uma vez que há 
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remessas de livros de uso escolar com a indicação explícita “para alumnos pobres”. 

Todavia, tal identificação, até o presente momento, torna-se impossível, uma vez 

que, como foi mostrado, as fontes são lacunares. A partir da documentação na qual 

se baseia nosso trabalho, há uma afirmação de que Estado Provincial de Minas 

investia na compra de materiais para estudantes pobres. Entretanto, quantos eram e 

onde residiam não será possível responder. Com a análise das fontes disponíveis, 

serão discutidos os investimentos do Estado Provincial. 

 

2.2 Investimentos do Estado Provincial na compra de livros para as escolas 
elementares 

 

 Entre os investimentos do Estado Provincial com relação às escolas públicas 

de ensino elementar, podem-se indicar compras de utensílios para escolas de 

estudantes pobres e para a aquisição de livros de uso escolar, que se encontram 

nos Relatórios dos Presidentes da Província de Minas Gerais. De acordo com o 

Relatório do Presidente da Província de 1870, as escolas públicas elementares 

estavam desprovidas de “trastes e utensis necessarios ao ensino”. Tal situação 

gerava reclamações “constantemente dirigidas pelos professores e delegados”. Sem 

descrever o que seriam estes “trastes e utensis”, o Presidente José Maria Côrrea de 

Sá e Benevides autorizara a “acquisição dos objectos mais indispensáveis”, tendo 

sido destinada a verba de 1:418$540 para aquisição desses objetos indispensáveis  

ao ensino de estudantes pobres (Relatório do Presidente da Província de Minas 

Gerais, 1870, A.15 ). Em outro Relatório, datado de 1879, afirma-se que “a falta de 

livros próprios, que sejão distribuidos pelos alumnos pobres que frequentão as 

escolas publicas da provincia, é sem duvida sensivel”. De acordo com Galvão (2009, 

p. 105) na Província de Pernambuco, também havia discursos sobre a falta de livros, 

principalmente para os alunos pobres, no período imperial. No mesmo documento 

de Minas Gerais, o Presidente afirma que os recursos eram parcos e que havia 

muitas reclamações de professores: “a quota annualmente distribuida para 

acquisição de taes livros, moveis, utensis e alugueis de casa, é tão mingoado que 

não chega absolutamente para attender a todas as reclamações dirigidas pelos 

professores á inspectoria geral”. Considerando a situação das escolas e as 
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reclamações, a saída encontrada pelo Presidente da Província, Manoel José Gomes 

Rebello Horta, foi a de aproveitar sobras de outros recursos e autorizar a despesa 

“com a compra de livros, e mais a quantia precisa, tirada do exercicio vigente, que 

com as referidas sobras prefaz a quantia total de 5:000$000” (Relatório do 

Presidente da Província de Minas Gerais, 1879, p. 7, 8).  

 Essa discussão continuou, mesmo na década de 1880. De acordo com o 

Relatório do Presidente da Província de Minas Gerais de 1882, Cleophilo Ottons 

autorizou a compra de 2.000 exemplares de Gramática infantil da língua portuguesa 

de Thomaz Brandão e Contos brasileiros, de Gabriella de Jesus Ferreira França. De 

acordo com Ana Maria de Oliveira Galvão (2009), em sua pesquisa sobre 

Pernambuco, tal historiadora encontrou apenas um livro de autoria feminina, 

justamente o Contos brasileiros de Gabriella de Jesus Ferreira França, autora da 

Corte. Este livro circulou pelo menos entre as Províncias de Minas Gerais, 

Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Os homens perfaziam a maioria 

dos autores dos livros escolares, porque, no período imperial, os escritores de livros 

escolares eram geralmente professores. O magistério era uma ocupação 

predominantemente masculina e as mulheres não tinham uma presença significativa 

em cargos do poder público.       

 Conforme os documentos analisados nesse trabalho, os livros escolares e 

demais materiais mencionados nos Relatórios da Presidência da Província de Minas 

Gerais foram adquiridos com a finalidade de serem distribuídos para os “alumnos 

pobres” das escolas elementares. Havia a prioridade para a compra de livros para os 

espaços escolares. Apesar de “as escolas primarias em geral carecem de mobilia e 

utensis”, segundo o mesmo Relatório de 1882, “no corrente exercicio não foi votada 

verba alguma para tal fim”. Tais objetos foram comprados posteriormente, quando o 

presidente autorizou a despesa de 200$000, destinados à escola do sexo feminino 

da cidade de Santa Bárbara, regida pela normalista Rita de Cássia Alves de Oliveira 

(Relatório do Presidente da Província de Minas Gerais, 1882, p. 29).    

 A discussão sobre a importância de se adquirirem livros de uso escolar 

tornou-se um tema recorrente nos Relatórios dos Presidentes da Província de Minas 

de finais do período imperial. Em 1883, encontra-se uma comparação entre a 

educação dos Estados Unidos da América com a da Província de Minas Gerais. 
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Segundo o Presidente Antônio Gonçalves Chaves, nos Estados Unidos da América, 

o ensino obrigatório já havia sido generalizado, mesmo sendo essa uma nação 

jovem, onde “não se pede ao pai de familia senão a pessoa do filho”. Nos Estados 

Unidos, oferecia-se aos estudantes pobres todo o material indispensável: livros, 

papel, tinta e vestuário. O Presidente sugeria que fosse organizado um fundo 

escolar, “constituído principalmente por um pequeno imposto adicional, como se 

pratica na França, na Inglaterra e em outros paizes, pelas sobras de todas as verbas 

destinadas a instrucção publica e por outros meios”, pois somente dessa forma 

poder-se-ia ampliar a educação escolar entre os alunos pobres (Relatório do 

Presidente da Província de Minas Gerais, 1883, p. 9-13).     

 Sobre os alunos pobres de Minas Gerais, Jinzenji (2002) afirma que faltavam 

aos mesmos condições econômicas para adquirir os materiais necessários para 

frequentar as aulas, como também os vestuários, o que causava muitas ausências. 

Dentre as alternativas propostas pelo Estado Provincial mineiro para diminuir as 

faltas dos estudantes, destaca-se a reformulação da Lei Mineira nº 13 de 1835, 

proposta pelo professor Francisco de Assis Peregrino, que discutiu e reforçou a 

necessidade do cumprimento da lei, principalmente em relação à obrigatoriedade da 

frequência às aulas e a necessidade de se cobrarem multas aos pais que 

permitissem as ausências dos filhos nas escolas. Ainda de acordo com Jinzenji 

(2002), essa reformulação da Lei Mineira nº 13 foi discutida também nas 

Assembleias Legislativas, nas quais se enfatizava a garantia da instrução elementar 

gratuita a todos os cidadãos, se o governo não destinasse verbas para aquisição de 

objetos indispensáveis à viabilização de alunos pobres às escolas públicas. A partir 

dessa discussão, houve a instituição da Lei n. 80 de 1837, a partir da qual passou-se 

a incluir, no orçamento provincial destinado à instrução pública, uma quantia para o 

fornecimento de materiais e vestimentas especificamente para os alunos pobres. 

Essas iniciativas eram maneiras de se tentar garantir a permanência de tais 

estudantes nas escolas, viabilizando o funcionamento das aulas. Os materiais 

necessários às escolas eram entregues aos professores primários e alunos pobres 

através dos inspetores ou delegados dos Círculos Literários25, que remetiam livros, 

                                                            
25 De acordo com Fabiana da Silva Viana (2006, p. 64), em decorrência da “Lei Mineira número 13”, 
de 1835, os distritos e vilas mineiros foram divididos em quinze Círculos Literários, cada um sendo 
representado por um delegado. Todavia, a pesquisadora afirma que o número de Círculos Literários 
e, consequentemente, o de delegados não esteve restrito ao número de Comarcas, porque o 
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papel, tinta, cadernos e vestuários. A falta de condições materiais dos alunos pobres 

da primeira metade do século XIX, analisada por Jinzenji (2002), era, de acordo com 

a documentação que foi analisada, denunciada pelos professores e constatada pelo 

Estado Provincial ao longo dos oitocentos. Alguns Presidentes de Província 

buscaram alternativas para que fossem melhoradas as condições materiais das 

escolas, conforme revela a documentação na qual se baseia nosso trabalho. Insistia-

se na necessidade de se adquirirem utensílios e livros para os estudantes pobres. 

Tendo em vista este estado de carência, em 1883 foi criada a Lei de 19 de junho, 

cujo Regulamento nº 100 instituiu o fundo escolar proposto anteriormente pelo 

Presidente Antônio Gonçalves Chaves, o qual fora dividido em “fundo provincial” e 

“fundo municipal”. O fundo provincial destinava-se à construção de casas escolares, 

aquisição de móveis, material técnico e compra de livros de leitura para alunos 

pobres. O fundo escolar municipal tinha como objetivo socorrer os alunos pobres 

com roupas, calçados e objetos indispensáveis à escrita (como papel, tinta e penas). 

Tal legislação determinava que houvesse, para o fundo escolar: 

1º As quotas votadas para esse fim annualmente nos orçamentos provincial 
e municipal.  

2º O producto do imposto especial que para o mesmo fim votar o poder 
provincial.  

3º Os emolumentos cobrados por títulos, diplomas, certidões, portarias de 
licença, certificados de exames e de concursos passados pelas repartições 
publicas, em relação aos professores, empregados de instrucção publica, e 
alumnos de estabelecimentos litterarios da provincia.  

4º Descontos que soffrerem os professores publicos e os empregados de 
instrucção nos seos vencimentos.  

5º As sobras de todas as verbas destinadas a instrucção publica.  

6º Os donativos feitos em favor do ensino publico (Relatório do Presidente 
da Província de Minas Gerais, 1883, p. 9-13). 

  

Após a aprovação do referido fundo escolar, em 1885, de acordo com o 

Relatório do Presidente da Província Olegário Herculano de Aquino e Castro, o 

governo propôs comprar, para o uso das escolas elementares, 100 Coleções de 

                                                                                                                                                                                          
Governo Provincial, na organização dos Círculos Literários, orientou-se pela divisão judiciária do 
território e pela existência de vilas mais notáveis. Os delegados destes Círculos Literários 
inspecionavam as escolas públicas e faziam o papel de intermediários entre o Estado Provincial e os 
professores, sendo obrigados a prestar relatórios periodicamente.  
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compêndios, intitulados: a) Lições no lar; b) Primeiro, Segundo e Terceiro livros de 

leitura de Abílio César Borges; c) Gramática Portuguesa de Hilário Ribeiro. Com a 

aquisição das 100 coleções, foi despendida a quantia de 378$000. Essas obras 

aparecem nas correspondências de pedido e remessa de livros escolares para as 

escolas elementares, que serão analisadas mais detidamente em momento posterior 

deste capítulo (Relatório do Presidente da Província de Minas Gerais, 1885, p. 17-

22). De acordo com o Relatório do Presidente da Província de Minas Gerais de 

1888, foi “supprimida (...) a verba destinada ao fornecimento de livros e auxilios aos 

meninos pobres”. Todavia, os motivos dessa suspensão não foram explicitados nos 

documentos pesquisados (Relatório do Presidente da Província de Minas Gerais, 

1888, p. 9-14).   

 Mesmo tendo tido curta existência, entre 1883 e 1888, a iniciativa do Estado 

Provincial em criar um fundo escolar com o objetivo de amparar os alunos pobres 

pode ser entendida como uma maneira de se criar condições para a adaptação 

dessa camada da população ao mundo escolar. Naquele período, a escola pública 

era vista pelo Estado como lócus que poderia contribuir para a formação de um povo 

civilizado. As iniciativas estatais de ampliar a circulação de livros de uso escolar, 

realizadas de maneira incipiente na década de 1870 e, mais tarde, reforçadas pela 

criação do fundo escolar, produziram documentação que permite a realização de 

uma cartografia dos livros escolares da Província mineira em finais do Império, tema 

que, como dito, será abordado em parte posterior deste capítulo.    

 Além dessas iniciativas do Estado Provincial de Minas Gerais, alguns letrados 

também tentavam combater a escassez de livros escolares. No Relatório do 

Presidente da Província de Minas Gerais de 1882, indica-se a doação de livros 

realizada pelo Bispo de Mariana, Antonio Maria Correa de Sá e Benevides às 

escolas elementares. Foram doados 500 exemplares da obra do Bispo de Rhodes, 

intitulada As principais verdades da fé e da justiça cristã (Relatório do Presidente da 

Província de Minas Gerais, 1882, p. 29). Além dessa doação, segundo o Relatório 

do Presidente da Província de Minas Gerais de 1887, o Barão de Paranapiacaba 

ofereceu à biblioteca da Capital e às escolas públicas da Província 50 exemplares 

(100 volumes) da versão portuguesa das Fábulas de La Fontaine “trabalho este de 

composição sua”, ou seja, de sua tradução (Relatório do Presidente da Província de 

Minas Gerais, 1887, p. 13). O presidente Luiz Eugenio Horta Barbosa agradeceu ao 
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Barão pela oferta realizada. Porém, apesar de aceitar o oferecimento, esta obra não 

consta nas correspondências de pedido e remessa de livros para as escolas 

elementares que serão analisadas nesse capítulo. De acordo com Jinzenji (2008), as 

Fábulas de La Fontaine serviam para a educação moral dos adultos como também 

das crianças, sendo muito utilizadas pelas escolas da França. Na Europa, as fábulas 

foram difundidas pela imprensa periódica europeia. No Brasil, ainda conforme 

Jinzenji (2009), tiveram significativa circulação a partir do periódico O Mentor das 

Brasileiras, que se destacou pela publicação das fábulas de La Fontaine intituladas 

O macaco e os viandantes perdidos. Apologo, e Do thesouro de meninos. As 

Fábulas de La Fontaine aparecem entre os títulos mais solicitados entre os pedidos 

encaminhados à Mesa do Desembargo do Paço no Rio de Janeiro. Circularam tanto 

na Província de Pernambuco, Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Sendo que, em 

Minas, as Fábulas de La Fontaine fizeram parte do acervo da Biblioteca de São João 

del-Rei, primeira biblioteca pública da Província mineira, inaugurada em 1827 

(MORAIS, 2002).  Outro autor de livros escolares, o Barão de Macaúbas (Abílio 

César Borges), também doou exemplares de seus livros de uso escolar às escolas 

mineiras, conforme Relatório da Presidência da Província de 1888. Além dessas 

doações feitas para Minas Gerais, segundo Gisele Batista Teixeira (2008), em 1878, 

Abílio César Borges remeteu da Europa e ofertou para serem distribuídos pelas 

escolas-modelo da Corte do Rio de Janeiro nada menos que 10.000 exemplares de 

cada uma de suas obras e traduções, entre elas o Pequeno Tratado de Leitura em 

Voz Alta, Os Lusíadas (edição especial), Elementos de Geometria Prática Popular, 

como também 21 Coleções completas de instrumentos e sólidos geométricos. Mais 

detalhes sobre esse autor de livros escolares serão vistos no fim desse capítulo. 

Vale ressaltar, por hora, que tanto Teixeira (2008) como Galvão (2009), afirmam que 

o Dr. Abílio César Borges ou Barão de Macaúbas foi um dos autores mais 

habilidosos na estratégia de divulgação de seus livros. Depois da publicação de sua 

famosa “série graduada” (Primeiro, Segundo e Terceiro livros de leitura), que é 

considerada um marco na história do livro escolar no Brasil, o Barão de Macaúbas 

passou a distribuir gratuitamente suas obras, para comover, na maioria das vezes, 

as autoridades provinciais. Essa estratégia, considerada como autoral e editorial, 

facilitou e ampliou a utilização de seus compêndios nas escolas de diversas 

Províncias brasileiras. De acordo com Galvão (2009), outro autor que se utilizou da 
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mesma estratégia de Abílio César Borges foi Hilário Ribeiro, que também teve  seus 

livros muito utilizados no final do século XIX e início do XX.      

A prática da doação de livros para ampliação dos negócios parecia ser 

comum no período. Em outro Relatório do Presidente da Província de Minas Gerais, 

datado de 1879, houve a aquisição de muitas obras para a biblioteca pública de 

Ouro Preto, através da lei mineira 2476/1878. Ao adquirir obras para a referida 

biblioteca, que fora inaugurada em 1835, o Presidente Manoel José Gomes Rebello 

Horta fez registrar: “agradeci igualmente ao Baptiste Louis Garnier, em cuja casa 

realizou-se aquela aquisição, a oferta que fez, de mais de 78 volumes para o 

referido estabelecimento” (Relatório do Presidente da Província de Minas Gerais, 

1879, p.7-8). Esta doação da editora Garnier também pode ser entendida como uma 

estratégia de divulgação de seus livros. De acordo com Laurence Hallewell (2005), 

Baptiste Garnier, ao se instalar no Rio de Janeiro em 1844, tornou-se o primeiro 

editor que atendeu as necessidades de livros de uso escolar no Brasil, apesar de o 

mercado desse tipo de livros ser considerado ainda pequeno naquela altura. 

Conforme dito no capítulo anterior, a Garnier foi uma importante editora de obras 

traduzidas para o português e tinha uma significativa importância, tanto no mercado 

francês como no espanhol. Não foram encontradas fontes que permitam afirmar que 

as obras escolares que circularam em Minas Gerais no período abordado por essa 

pesquisa foram publicados pela Garnier, mas chama a atenção o fato de o 

Presidente da Província de 1879 ter realizado essa compra de livros nessa editora, 

que tentava ocupar o mercado livreiro no Brasil.     

 Segundo Galvão (2009, p. 122), na Província de Pernambuco, no século XIX, 

muitos livros de uso escolar vinham de editoras como a Garnier e a Typographia 

Nacional. Ainda segundo Galvão (2009, p. 127), estes livros eram aprovados por 

uma comissão composta por duas ou três pessoas designadas pelo Conselho 

Diretor da Instrução Pública, que era vinculado à Inspetoria Geral da Instrução 

Pública. Além das iniciativas de aquisição de materiais de leitura e escrita para os 

estudantes das aulas públicas do Estado Provincial mineiro e das doações feitas 

para a Província de Minas Gerais para combater a escassez de livros, outro aspecto 

interessante revelado pela documentação foi a venda de livros pelo letrado Jerônimo 

Sodré Pereira às escolas elementares. Em 1879, o Dr. Jerônimo Sodré Pereira fez 

uma proposta ao Presidente da Província de Minas Gerais, em fornecer para as 
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escolas elementares 6.000 exemplares da segunda edição de seu Compêndio de 

Geografia Elementar e, especialmente, do Brasil, por um preço de 1$300 cada 

exemplar. Esse autor apresentou ao Presidente mineiro um contrato que afirmava 

que este livro encontrava-se em uso em diversas Províncias. Todavia, a Assembleia 

Legislativa Provincial não deu um parecer para que o livro Compêndio de Geografia 

Elementar fosse adquirido para ser, posteriormente, enviado às escolas elementares 

da Província de Minas.  

 

2.3 – Os títulos em circulação nas escolas elementares mineiras 

 

 Além dos Relatórios anteriormente referidos, que mencionam compras ou 

doações de livros de uso escolar, como dito, entre 1870-1888, foram produzidos 

documentos da Presidência da Província de Minas Gerais em que foram relatados 

gastos com as escolas públicas de ensino elementar. Foram encontradas 56 

correspondências de pedidos e remessas de livros de uso escolar. A partir dessa 

documentação, foi elaborado um banco de dados com os seguintes campos: escola 

(masculino/feminino), tipo de escola, professor (masculino/feminino), local, situação 

do material enviado (pedido/remessa), local, data e ano de envio e recebimento, 

responsável pelo envio e recebimento, identificação de títulos de livros e coleções, 

volumes dos materiais impressos recebidos, total de volumes, observações contidas 

no documento, observações da pesquisadora sobre o documento e identificação do 

documento26. Nesta seção, será realizado um estudo sobre os tipos de livros e 

títulos/autores mais recorrentes nesta documentação.     

  

 A partir de 56 correspondências, foram contabilizados 299 exemplares, 

distribuídos entre 36 títulos, que podem ser observados na tabela IV. No período de 

1870-1888, dos 299 exemplares de livros que circularam, 50 (17%) foram remessas 

e três foram pedidos feitos por professores (1%). Vale a pena relembrar que, como 

                                                            
26 As informações foram organizadas em um banco de dados, no programa Access, versão 2007. 
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dito no capítulo I, os títulos das obras foram escritos nas correspondências de modo 

incompleto, o que dificulta, em muito, a identificação exata das mesmas. 

 

Tabela IV 

Quantidades de títulos de livros remetidos pela Presidência da Província de 

Minas Gerais às escolas elementares entre 1870-1888 

Títulos dos Livros  Quantidades recebidas nos 
anos de 1870-1888 

% 

Segundo livro de leitura do Abílio 45 15,05% 

Primeiro livro de leitura do Abílio 43 14,38% 

Terceiro livro de leitura do Abílio 41 13,7% 

Lusíadas 24 8,02% 

Aritmética 22 7,35% 

Pequeno tratado de leitura em voz alta (de 
Abílio) 

21 7,02% 

Gramática portuguesa do Abílio 17 5,68% 

Geometria 15 5,01% 

Gramática 12 4,01% 

Leitura em voz alta para o professor 11 3,67% 

Compendio de geometria prática 9 3,01% 

Aritmética de Manuel O. Rodrigues da Costa 5 1,67% 

Taboada 5 1,67% 

Compêndio de aritmética Elemental 3 1,0% 

Gramática de Thomas Brandão 2 0,66% 

Geometria do Abílio 2 0,66% 

Verdades da religião 2 0,66% 

Cartilhas 2 0,66% 

Primeiro livro de leitura do Hilário Ribeiro 1 0,33% 

Cartilhas de Manauna 1 0,33% 

Cartilhas de ABC 1 0,33% 

Método de leitura 1 0,33% 
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Método do Hudson 1 0,33% 

Contos brasileiros 1 0,33% 

Catecismo 1 0,33% 

Catecismo de Mariana 1 0,33% 

Catecismo de Antônio Ferreira V. 1 0,33% 

Catecismo do Rodes 1 0,33% 

Verdade principal 1 0,33% 

Aritmética e sistema métrico do professor 
Jose Manuel Alves Catão 

1 0,33% 

Aritmética de Jardim 1 0,33% 

Compêndio de aritmética do Abílio 1 0,33% 

Desenho linear do Abílio 1 0,33% 

Química agrícola 1 0,33% 

Compendio de elemento de clima agrícola 1 0,33% 

Propagandas 1 0,33% 

Total de títulos de livros: 36 Total de exemplares: 299  

  (Fonte: Arquivo Público Mineiro (APM): SPIP3 5 CX 03.)  

 

 Além desses títulos de livros mencionados na tabela IV, também houve 

remessas de coleções para as escolas elementares, as quais não figuram na tabela 
IV por representarem um número bastante reduzido. Foram citadas, nas 

correspondências, apenas duas coleções: uma intitulada Norma para a escrita, de C. 

Adler e outra cujo título é Norma para a escrita. Circularam 12 exemplares da 

primeira coleção (o que representa 33,33% do total de 36 coleções) e 24 exemplares 

da segunda coleção (66,66%). O documento não traz maiores detalhes que 

permitam identificar de maneira mais precisa a segunda coleção, donde pode-se 

levantar a hipótese de que se trata do mesmo livro. Não há, entretanto, como 

corroborar essa suspeita.          

  

 Ao retomar os dados apresentados na tabela IV, percebe-se que o Dr. Abílio 

César Borges (Barão de Macaúbas) foi o autor mais citado, uma vez que 8 dos 36 

títulos que compõem a referida tabela IV são de sua autoria (o que representa 
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57,19% do total). Entre suas obras remetidas aos professores, encontra-se o 

Primeiro livro de leitura com 43 exemplares (14,38%), o Segundo livro de leitura, 

com 45 exemplares (15,05%), o Terceiro livro de leitura, com 41 exemplares 

(13,71%), o Pequeno tratado de leitura em voz alta, com 21 exemplares (7,02%), a 

Gramática Portuguesa do Abílio, com 17 exemplares (5,68%), a obra Geometria do 

Abílio, com 2 exemplares (0,66%), o Compêndio de aritmética do Abílio, com 1 

exemplar (0,33%) e, por fim, Desenho linear do Abílio, com 1 exemplar (0,33%). A 

série graduada do Dr. Abílio se encontra entre as obras que mais circularam nas 

escolas da Província do Rio de Janeiro, de Pernambuco e Minas Gerais. De acordo 

com Galvão (2009), naquele período, os autores que escreviam mais de um livro 

eram bacharéis em Direito ou diplomados pelas escolas normais e, diante da 

ausência de cursos superiores específicos no Brasil Imperial, eles conquistaram a 

legitimidade para escrever sobre qualquer assunto. Na Província de Pernambuco, 

diversas regulamentações foram elaboradas para incentivar os professores a 

produzirem mais de um livro ou traduzir livros de uso escolar. Uma delas foi a Lei 

369 de 1855, que estabeleceu o direito do professor a receber um prêmio pecuniário 

ou o direito de imprimir sua obra às custas da Província, “uma vez que o valor do 

premio não exceda à despesa da impressão de uma edição” (GALVÃO, 2009, p. 

124). Esse prêmio se direcionava àqueles que escrevessem obras sobre assuntos 

compreendidos nos planos de ensinos e que fossem adotadas nas escolas de 

ensino público. Também tinha direito ao prêmio o tradutor que melhor traduzisse um 

livro de língua estrangeira. A lei exigia que o autor, o tradutor, impressor ou 

proprietário do livro fosse residente na Província de Pernambuco. Tal incentivo à 

produção ou tradução de obras de uso escolar não havia se dado Província de 

Minas Gerais até o presente momento.         

 De acordo com Teixeira (2008), o Dr. Abílio, que fora médico, produziu cinco 

livros de leitura. Os que se intitularam Primeiro livro de leitura e Segundo livro de 

leitura foram publicados em Paris, em 1866; o terceiro volume da série graduada, o  

Terceiro livro de leitura, foi publicado na Antuérpia, em 1869; o Quarto livro de leitura 

foi publicado na Província do Rio de Janeiro, em 1890; o Quinto livro de leitura, 

último da série graduada, foi publicado em Bruxelas, em 1894. Os livros do Barão de 

Macaúbas circularam em diferentes Províncias brasileiras, destacando-se, entre as 
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Províncias de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Pernambuco, o Primeiro, Segundo e o 

Terceiro títulos da série graduada.      

 Ainda de acordo com Teixeira (2008), os estudos que analisam a trajetória do 

Barão de Macaúbas indicam uma boa relação entre o autor e o Imperador D. Pedro 

II, que o nomeou para o cargo de Conselho Diretor da Instrução Pública da Corte, 

um dos órgãos responsáveis pelas aprovações dos livros na Corte. Os cargos 

ocupados pelo Dr. Abílio sempre estiveram relacionados à instrução, como exemplo 

os de Diretor da Instrução Pública da Província da Bahia, fundador do Ginásio 

baiano, fundador do Colégio Abílio da Corte e do Colégio Abílio de Barbacena. O 

Barão de Macaúbas representou um grupo de autores significativos do processo de 

escolarização brasileiro, o que possivelmente colaborou para aprovação e utilização 

de seus livros nas escolas das Províncias. Tanto Circe Bittencourt (1993) como 

Teixeira (2008) afirmam que foram produzidos e colocados em circulação, sob a 

autoria de Abílio César Borges ou Barão de Macaúbas, cerca de 400 mil volumes e 

22 títulos, com várias reedições.          

 Segundo Teixeira (2008), os “Livros de leitura”, de Abílio César Borges, foram 

inspirados nas ideias de Pestalozzi, método de leitura para o ensino primário que 

começava pelas noções sintéticas e concretas, depois passava às observações e 

análises. Por meio das viagens, aos países europeus considerados naquela altura 

como os mais avançados e civilizados, o Dr, Abílio manteve maior contato com 

modelos diferentes de educação, inclusive com o método de Pestalozzi.  

 Ainda segundo Teixeira (2008), o Primeiro livro de leitura de Abílio César 

Borges trazia oito pequenas lições, que tratavam de temas que se referiam à 

obediência, ao cumprimento dos deveres, à fidelidade e a outras virtudes contrárias 

ao orgulho, além de temáticas relacionadas à leitura corrente, vozes complexas, 

ditongos nasais, ditongos orais, vozes, alfabeto minúsculo e maiúsculo, os tipos de 

casa, medidas do tempo, horas, minutos, meses do ano, as cores, os números. Já o 

Segundo livro de leitura, composto de pequenas histórias, fábulas, poemas, hinos ou 

fragmentos de textos literários clássicos, tinha como proposta aperfeiçoar a leitura, 

além da educação moral e religiosa, retomava a temática do bom comportamento, 

obediência, amor a Deus, honestidade, caridade, deveres cívicos e princípios de 

higiene.         
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 De acordo com Gondra (2009), o Terceiro livro de leitura de Abílio César 

Borges era composto pelo artigo intitulado Regras para ler bem, do mesmo autor. 

Teixeira (2008) afirma que há nesse volume outros capítulos como Divisão 

Eclesiástica do Brasil; Hymno do menino christão pela manha e Hymno do menino 

christão pela noite; Os meninos abençoados por Jesus; Parábola do filho pródigo; 

Influência da religião sobre o espírito e o coração. Os capítulos intitulados Cartas de 

bons annos, de parabéns, de recommendação, de pezames; Descripção dos effeitos 

da necessidade do amor, da formosura, da fortuna e da guerra, foram escritos pelo 

Padre Antônio Vieira. E o capítulo intitulado o Exemplo de Caridade foi escrito pelo 

Frei Luís de Sousa. Ainda segundo Teixeira (2008), o Quarto livro de leitura do Dr. 

Abílio é composto de duas partes, prosa e poesia. A primeira possui 49 pequenas 

leituras e a segunda 35. Há um capítulo intitulado Ave Maria, e toda a obra é 

composta de temáticas como a gratidão, conselhos salutares, abordados de acordo 

com a instrução moral e religiosa. Teixeira (2008) não faz uma análise detida do 

Quinto livro de leitura. Por não terem sido mencionados nas correspondências, tais 

livros (4º e 5º) não serão discutidos com detalhes nesse trabalho. No que se refere 

aos detalhes tipográficos, Teixeira (2009) afirma que os livros do Barão de 

Macaúbas eram significativamente ilustrados, facilitando o entendimento entre as 

imagens e os acontecimentos, estratégia para que os estudantes pudessem melhor 

conhecer os objetos, através de situações mais concretas. Além disso, esses livros 

eram considerados uns dos mais inovadores ao serem apresentados como um 

volume dentro de uma coleção de livros de leitura para séries graduadas.  

 Depois dos três primeiros títulos da série graduada do Barão de Macaúbas, 

Os Lusíadas, de Luís de Camões, foi o quarto título mais indicado pelas 

correspondências mineiras: 24 vezes, o que representa 8,02% do total de 299 títulos 

de livros que constam da tabela IV, que fora apresentada anteriormente. De acordo 

com Batista (2009, p. 180), mesmo quando o Brasil já dispunha de uma produção 

nacional, o livro lusitano intitulado Os Lusíadas, continuava a ser utilizado nas 

escolas elementares das diferentes Províncias do Império. Na sequência, o título 

Aritmética foi mencionado nas correspondências de pedidos e remessas de livros 22 

vezes (7,35%). O Pequeno tratado de leitura em voz alta, que consta 21 vezes 

(7,02%), encontra-se em sexto lugar entre os livros de maior circulação. O título 

Leitura em voz alta para o professor foi indicado 11 vezes (3,67% dos livros). Os 

títulos de livros de Aritmética tiveram 33 indicações, o que representa 11,03%; os 
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títulos que se referem a Gramática tiveram 31 indicações (10,36%); Geometria foram 

indicados 26 vezes (8,69%); os de Tabuada, 5 vezes (1,67%); os títulos referentes a 

Catecismos tiveram 4 indicações (1,33%); de religião, 2 indicações (0,66%); e, por 

fim, o título Verdade principal, teve uma indicação (0,33%) entre as obras que 

circularam nas escolas elementares mineiras. Como as correspondências de Minas 

Gerais aqui analisadas não indicam com exatidão os nomes dos autores das 

tabuadas, aritméticas e catecismos, nessa pesquisa há a hipótese de que Abílio 

César Borges27, Augusto Candido Xavier Cony28, José João de Povoas Pinheiro29 

ou Manoel José Pereira Frazão30 podem ser os autores dessas obras. Conforme 

Teixeira (2008), todos esses autores publicaram seus livros na Corte. Dada a 

proximidade de Minas com o Rio de Janeiro, podem ter sido os autores dos livros 

escolares que circularam também na Província mineira. Todavia, mais uma vez, 

essas suspeitas não podem ser confirmadas pelas correspondências de pedidos e 

remessas de livro, tampouco corroboradas por outras fontes.    

 As gramáticas e títulos de livros relacionados ao aprendizado da leitura e 

escrita são bastante recorrentes na tabela IV. Correspondem a 15 do total de 36 

títulos, o que representa 41,6%. Isto se explica pelo fato de a leitura, a escrita e a 

gramática da língua nacional estarem presentes como os principais conteúdos do 

ensino elementar, desde a Lei de 15 de outubro de 1827. De acordo com Galvão 

(2009, p. 122), na Província de Pernambuco, com o Regimento de 1855, a leitura, a 

escrita e a gramática nacional passaram a formar uma única disciplina intitulada 

Língua Nacional, a qual deveria compreender leitura, recitação, exercícios 

gramaticais práticos, redação e composição de textos.      

 A ênfase no ensino da leitura, da escrita e da gramática, tanto entre os livros, 

quanto entre as coleções, relaciona-se com um processo mais amplo, vivido no 

período Imperial. A lei 15 de outubro de 1827 estabeleceu uma mudança nos 

conhecimentos sobre a escrita, ao determinar o ensino da gramática brasileira nas 

escolas elementares.  Soares (2003) e Teixeira (2008) afirmam que a legislação de 

1827 determinava os conteúdos dos textos escolares para as escolas elementares, 

priorizando contextos relacionados à doutrina religiosa católica e às diretrizes 

                                                            
27 Autor de Primeiro, Segundo e Terceiro livro de leitura, Gramática Portuguesa, Desenho Linear,            
Geometria, Compêndio de Aritmética. 
28  Autor de Aritmética adaptada as escolas primárias (1880).  
29  Autor de Taboadas (1882). 
30  Frazão escreveu Taboadas (1890).  



68 

 

institucionais do Império. Os conteúdos ensinados nas escolas elementares do 

Império, direcionados para cada sexo, podem ser observados a partir do quadro I. 
 
 

Quadro I  

Conteúdos previstos para meninos e meninas, conforme a  

Lei de 15 de outubro de 1827 

Meninos Meninas 

Ler Ler 

Escrever Escrever 

Quatro operações de aritmética Quatro operações de aritmética 

Práticas de quebrados, decimais e 
proporções 

Prendas a economia doméstica 

Noções mais gerais de geometria prática ______________________________ 

Gramática da Língua Nacional Gramática da Língua Nacional 

Princípios da moral cristã Princípios da moral cristã 

Princípios da doutrina da religião católica e 
apostólica romana 

Princípios da doutrina da religião católica e 
apostólica romana 

Preferência para leitura: Constituição do 
Império e História do Brasil 

Preferência para leitura: Constituição do 
Império e História do Brasil 

(Fonte: TEIXEIRA, 2008, p. 54.) 

 

 Reafirmando a tendência de se enfatizar o ensino da língua nacional e da 

moral religiosa, em 1835, o 1º Artigo do Regulamento número 3, da lei mineira 

número 13, estabelecia que “nas escolas publicas de 2.o gráo se ensinará não só a 

ler, escrever e arithmetica até as proporções, e noções geraes dos deveres moraes, 

e religiosos, mas tambem os elementos da Lingua Nacional” (grifos meus). A lei 

mineira número 13 também reforçou a importância da educação moral e religiosa, 

além de determinar os livros escolares intitulados Compêndios de Gramática (sem 

especificar o autor) e Arithmética de Borges Carneiro, que deveriam ser usados 

pelos professores ao ministrar as aulas da Gramática da Língua Nacional e das 

quatro operações de Aritmética. Assim, os conteúdos que deveriam ser ensinados 

nas escolas públicas elementares, estabelecidos pela referida Lei de 1835, 
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influenciaram a escolha dos pedidos e remessas de livros escolares aqui analisados. 

Além da ênfase na língua nacional, as escolas da Província de Minas Gerais 

pretendiam formar estudantes conforme a sociabilidade católica, futuros cidadãos 

que contribuíssem para a construção da unidade do Império. A escolha e a 

distribuição dos livros de uso escolar por parte do Estado Provincial de Minas Gerais 

se encontravam em consonância com uma representação comum à época: a de que 

o livro escolar era visto como objeto educativo, capaz de contribuir para a formação 

de cidadãos que respeitassem as leis e a religião Católica.  

 

2.4 – A circulação de livros de uso escolar nas localidades de Minas Gerais  

 

 Além de estabelecer a recorrência dos títulos na seção anterior, a partir da 

organização do banco de dados, foram coligidos os dados que mostram a 

quantidade de livros distribuídos pelas localidades mineiras ao longo dos anos em 

análise, conforme a tabela V, a seguir: 

Tabela V 

 

Quantidade de livros de uso escolar enviados às localidades mineiras entre 

1870-1888 

Local recebimento Ano 
recebimento 

Volumes – 
livros 

Volumes-
coleções 

Porcentagens  

Santa Rita do Rio 
Abaixo 

1870 1  0,05% 

Freguesia do São 
Sebastião da Pedra do 
Anta 

1882 212  12% 

Formiga 1882 84  4,75% 

Catas Altas da Noruega 1882 70  3,96% 

Retiro das Lages, 
município de Curvelo 

1882 70  3,96% 

Rio do Peixe do Pará 1882 52  2,94% 



70 

 

Santana do Morro do 
Chapéu 

1882 51  2,88% 

Ouro Preto 1882  12 33,33% 

Ouro Preto 1882  12 33,33% 

Ouro Preto  1882  12 33,33% 

Ouro Preto  1887 52  2,94% 

Ouro Preto 1887 36  2,03% 

Ouro Preto 1887 Não consta   

Freguesia de Ouro 
Preto  

1887 44  2,49% 

Freguesia de Ouro 
Preto 

1887 36  2,03% 

Freguesia da Cachoeira 
do Campo, município 
de Ouro Preto  

1887 64  3,62% 

Freguesia da Cachoeira 
do Campo, município 
de Ouro Preto  

1887 24  1,35% 

Diamantina 1887 80  4,53% 

Freguesia do Tijuco, 
município de Ouro 
Preto 

1887 36  2,03% 

Freguesia do Tijuco, 
município de Ouro 
Preto 

1887 29  1,64% 

Três Pontas 1887 60  3,39% 

Alto da Cruz 1887 40  2,26% 

São José da Pedra 
Bonita, município de 
Ponte Nova 

1887 40  2,26% 

Paroquia de Antonio 
Dias 

1887 36  2,03% 

Distrito do Leite, 
freguesia Cachoeira do 
Campo 

1887 18  0,50% 

Distrito do Leite, 
freguesia Cachoeira do 
Campo 

1887 9  0,50% 

Distrito do Leite, 
freguesia Cachoeira do 
Campo 

1887 9  0,50% 
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Freguesia São 
Francisco de Paula da 
Boa Família, município 
de Muriaé 

1887 27  1,52% 

Freguesia de S. José do 
Barroso 

1887 24  1,35% 

Freguesia Santo 
Antônio, município de 
Muriaé 

1887 19  1,07% 

Freguesia Santo 
Antônio da Casa 
Branca, município de 
Ouro Preto 

1887 18  1,01% 

Freguesia da Conceição 
do Pará, município de 
Bonfim 

1887 18  1,01% 

Freguesia do Maranhão, 
município de Carangola 

1887 18  1,01% 

Piranga 1887 18  1,01% 

Rio das Pedras 1887 18  1,01% 

Freguesia Espírito 
Santo, município Mar 
de Espanha 

1887 8  0,45% 

Freguesia Espírito 
Santo, município Mar 
de Espanha 

1887 8  0,45% 

Queluz 1887 12  0,67% 

Freguesia do Dionísio 1887 Não consta   

Mariana 1888 25  1,41% 

Mariana 1888 24  1,35% 

São José do Xopotó, 
município de Piranga 

1888 48  2,71% 

Povoado da Chapada, 
freguesia Antônio Dias 
da Capital 

1888 48  2,71% 

Queluz 1888 24  1,35% 

Queluz 1888 18  1,01% 

Morro de São Sebastião 1888 36  2,03% 

Entre Rios 1888 24  1,35% 

São João do 
Nepomuceno 

1888 24  1,35% 
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Distrito do Coco, 
município de Ouro 
Preto 

1888 24  1,35% 

S. S. Coração de Jesus 
das Barreiras, 
município de São João 
Batista 

1888 18  1,01% 

Distrito de J. Pedro dos 
Ferros, município de 
Ponte Nova 

1888 18  1,01% 

Freguesia São José do 
Paraopeba 

1888 18  1,01% 

Freguesia Nossa 
Senhora da Piedade do 
Paraopeba, município 
de Ouro Preto 

Não consta o ano 
de recebimento 

18  1,01% 

Freguesia Nossa 
Senhora da Piedade do 
Paraopeba, município 
de Ouro Preto 

Não consta o ano 
de recebimento 

18  1,01% 

Camblaia, freguesia de 
Cachoeira do Campo 

Não consta o ano 
de recebimento 

22  1,24% 

Freguesia de Ouro 
Branco, município de 
Ouro Preto 

Não consta o ano 
de recebimento 

18  1,01% 

Total   1766 36  

   (Fonte: Arquivo Público Mineiro (APM): SPIP3 5 CX 03.)  

 

 Entre as 56 correspondências, foram enviados 1.766 volumes de livros e 36 

volumes de coleções para 41 localidades da Província de Minas Gerais. 

Observando-se os dados da tabela V e sua distribuição ao longo do tempo, pode-se 

perceber que, no ano de 1870, foi enviado apenas um volume, o que representa 

0,05% do total de 1.766 livros escolares. No ano de 1882, foram enviados/recebidos 

nas escolas da Província de Minas Gerais 539 volumes de livros (30,52% do total) e 

mais 36 volumes de coleções (100% do total de coleções). O ano de 1887 apresenta 

801 volumes, o que significa, em termos percentuais, 45,35%. Por fim, em 1888, 

foram contabilizados 349 volumes, ou 19,76%. A concentração de livros no ano de 

1887 (45,35%) pode ser entendida pelo fato de que, naquele ano, ainda estava em 

vigor o fundo escolar, criado em 1883 para financiar materiais para alunos pobres e 

extinto em 1888, conforme apresentado nas páginas iniciais deste capítulo.   



73 

 

 Em 1870, ano que conta com apenas um título distribuído, o local 

contemplado foi Santa Rita do Rio Abaixo, município de São José del-Rei (atual 

cidade de Tiradentes) que pertence à região do Campo das Vertentes. No ano de 

1870, o professor público Francisco Messias da Trindade assinou o recibo de livro 

de uso escolar em Santa Rita do Rio Abaixo, para onde foi enviado um volume de 

Aritmética e sistema métrico, sendo o autor da obra o professor José Manuel Alves 

Catão.   

 Em 1882, o local mais contemplado com livros de uso escolar foi a Freguesia 

do São Sebastião da Pedra do Anta, que recebeu 212 volumes (o que corresponde 

a 12% do total de 1.766 e 39,3% dos 539 livros enviados no ano de 1882). Tal 

localidade pertencia ao município que, atualmente, denomina-se Viçosa e localizava-

se na região da Zona da Mata. No mesmo ano de 1882, em segundo lugar no 

número de livros enviados, ficou a cidade de Formiga, que recebeu 84 volumes 

(4,75% do total e 15,58% do ano de 1882), e que se localiza no sudoeste da 

Província de Minas Gerais. Em terceiro lugar, com 70 volumes, encontra-se o Retiro 

das Lages, no município de Curvelo. Tais cifras correspondem a 3,96% do total e 

12,98% do ano de 1882. O município de Curvelo encontra-se situado na região 

Médio-Baixo Rio das Velhas. A Freguesia de Catas Altas da Noruega também 

recebeu 70 volumes (3,96% do total e 12,98% de 1882) e pertencia ao município de 

Queluz (atual cidade de Conselheiro Lafaiete). A Freguesia de Rio do Peixe do Pará 

recebeu 52 volumes (2,94% do total e 9,64% do ano em análise). Tal freguesia 

pertencia ao atual município de Juiz de Fora e localiza-se na região da Zona da 

Mata. A Freguesia Santana do Morro do Chapéu recebeu 51 volumes (2,88% do 

total e 9,46% de 1882), pertencia ao município de Queluz (atual cidade de 

Conselheiro Lafaiete). Por fim, considerando as coleções, Ouro Preto, Capital da 

Província, foi o lugar que recebera os 36 volumes de coleções, os quais 

representam 100% de coleções remetidas. No ano de 1882, percebe-se, nas nove 

correspondências de pedidos e remessas, a prioridade dada para compra de livros e 

de “utensis” e “mobilia” para os espaços escolares. O lugar mais contemplado com 

livros, naquele ano, foi a Freguesia de São Sebastião da Pedra do Anta. Em 

correspondência assinada pelo padre Antônio Raimundo Nonato Carvalho, delegado 

da Paróquia, na qual não está claro se o mesmo era professor, foram indicados 212 

livros (12% do total de 1.766 e 39,3% do total de 539 livros enviados em 1882). Os 
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livros foram destinados às escolas do sexo masculino e feminino na Freguesia de 

São Sebastião da Pedra do Anta. Tal localidade recebeu 40 volumes do Pequeno 

tratado de leitura de Abílio César Borges e outros 40 volumes de Taboadas, o que 

corresponde a 2,26% do total de 1.766 e a 18,86% dos 212 enviados para o local. 

Além destes, 30 volumes de Catecismo de Mariana (1,69% do total 1.766 e 14,15% 

de 212) e mais 20 volumes de cada um dos títulos que se seguem: o Primeiro livro 

de leitura do Abílio (1,13% do total e 9,43% de 212); Segundo livro de leitura do 

Abílio (1,13% do total e 9,43% de 212); Gramática portuguesa (1,13% e 9,43%); Os 

Lusíadas (1,13%  e 9,43%); Noções de aritmética (1,13%  e 9,43%). Por fim, dois 

volumes de Verdades da religião (0,11% do total de 1.766 e 0,94% de 212).  Dos 

212 livros enviados à Freguesia de São Sebastião da Pedra do Anta, 120 dizem 

respeito à leitura e gramática (6,79% do total de 1.766 e 56,6% de 212), 60 (3,39% e 

28,3%) dizem respeito a Tabuada e Aritmética e 32 (1,81% e 15,09%) estavam 

relacionados ao ensino de preceitos religiosos. Havia, sim, preocupação do Estado 

em cumprir as finalidades religiosas da escolarização. Todavia, a maior 

porcentagem de livros enviados para a freguesia em questão se relacionava com o 

conteúdo da leitura, ou seja, o fortalecimento da Língua Nacional. Como dito 

anteriormente, tal situação não destoa das preocupações daquela época. No ano de 

1887, foram enviadas 801 obras. O local mais contemplado com livros de uso 

escolar foi Ouro Preto, que recebeu 168 volumes (o que representa 9,51% do total 

de 1.766 e 20,97% de 801). Em segundo lugar se encontra a Freguesia da 

Cachoeira do Campo, a qual pertencia ao distrito de Santo Antônio do Leite, 

município de Ouro Preto. Das 801 obras enviadas em 1887, Cachoeira do Campo 

recebeu 88 volumes (4,98% do total e 10,98% de 801). No mesmo ano de 1887, em 

terceiro lugar, estava Diamantina, com 80 volumes (4,53% e 9,98%). Em quarto 

lugar estava a Freguesia do Tijuco, município de Ouro Preto, com 65 volumes 

(3,68% do total e 8,1% daquele ano), atualmente essa localidade é a cidade de 

Amarantina, distrito de Ouro Preto. Em quinto lugar, com 60 volumes (3,39% e 

7,49%), Três Pontas, localidade da região Sudoeste de Minas Gerais. Alto da Cruz 

recebeu 40 volumes (o que representa 2,26% do total e 4,99% de 801). Não foi 

possível identificar geograficamente essa localidade.  A Freguesia de São José da 

Pedra Bonita, município de Ponte Nova, também recebeu 40 volumes (2,26% e 

4,99%) e se encontra localizada na região da Zona da Mata. A Paróquia de Antônio 

Dias recebeu 36 volumes, que equivalem a 2,03% e 4,49%. Tal paróquia está 
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localizada na região do Vale do Rio Doce. O Distrito do Leite, freguesia da 

Cachoeira do Campo, também recebeu 36 volumes (2,03% e 4,49%). Atualmente, é 

conhecido como Santo Antônio do Leite, distrito de Ouro Preto. Outra freguesia 

contemplada com livros em 1887 foi a de São Francisco de Paula da Boa Família e 

a Freguesia Santo Antônio, ambas do município de Muriaé, na região da Zona da 

Mata. A primeira freguesia recebeu 27 volumes, o que equivale a 1,52% do total e 

3,37% dos livros distribuídos em 1887. A segunda freguesia recebeu 19 volumes, 

que representam 1,07% e 2,37%. A Freguesia de São José do Barroso recebeu 24 

volumes (1,35% e 2,99%) e está localizada na região do Campo das Vertentes. A 

Freguesia Santo Antônio da Casa Branca, município de Ouro Preto, foi contemplada 

com 18 volumes (que representam 1,01% e 2,24%), tal localidade é atualmente 

conhecida como Glaura e/ou Casa Branca, distrito do município de Ouro Preto. A 

Freguesia da Conceição do Pará, município de Bonfim, recebeu 18 volumes (1,01% 

e 2,24%). Piranga também recebeu 18 volumes e localiza-se na região da Zona da 

Mata. Além dessas Freguesias, Rio das Pedras também recebeu 18 volumes 

(também não foi possível localizá-la geograficamente). A Freguesia Espírito Santo, 

município de Mar de Espanha, recebeu 16 volumes (0,90% e 1,99%) e localiza-se 

na região da Zona da Mata. Por fim, a Freguesia de Queluz, atualmente denominada 

como cidade de Conselheiro Lafaiete, recebeu 12 volumes (0,67% e 1,49%) e 

encontra-se localizada na região do Alto Paraopeba.  Além dessas, consta, nas 

correspondências de pedidos e remessas de livros de 1887, a Freguesia do 

Dionísio, localizada na região do Vale do Aço. Tal freguesia recebeu livros, mas não 

foi registrada a quantidade de volumes. 

  O ano de 1887 é o que traz a maior quantidade de livros considerando-se 

todas as datas pesquisadas, isto é, 801 exemplares (o que equivale a 45,35% do 

total de livros distribuídos em todo o período). Ouro Preto, Capital da Província, 

recebeu 168 livros (o que representa 9,51% do total de 1.766 e 20,97% de 801). 

Dentre as 29 correspondências de 1887, 5 foram pedidos e/ou remessas de livros 

escolares para as escolas elementares de Ouro Preto, a maioria delas, ou seja, 

quatro, foram assinadas por professoras31. Tal localidade recebeu 22 volumes do 

                                                            
31Antonia Maria de Jesus Nunes, Maria Isabel Bernadina dos Reis, Alexandrina Maria da Conceição 
Lins e Maria Alves de Queiros. Da correspondência assinada pela última professora, não consta a 
lista de livros e volumes que foram recebidos pela mesma. E por fim, o diretor do Liceu de Artes de 
Ofícios de Ouro Preto, assinou uma correspondência de livros remetidos ao local mencionado.   
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Segundo livro de leitura do Abílio e outros 22 volumes do Terceiro livro de leitura do 

Abílio, que correspondem a 1,24% do total de 1.766 e 13,09% dos 168 enviados 

para o local. Além desses, 20 volumes de Compendio de elemento de clima agrícola 

(1,13% do total de 1.766 e 11,9% de 168); 18 volumes de Gramática (1,01% de 

1.766 e 10,71% de 168); outros 18 volumes de Aritmética (1,01% e 10,71%); 14 

volumes de Primeiro livro de leitura do Abílio (0,79% de 1.766 e 8,33% de 168); 14 

volumes de Lusíadas (0,79% e 8,33%); 12 volumes de Primeiro livro de leitura do 

Abílio e/ou do Hilário Ribeiro (0,67% e 7,14% de 168); 10 volumes de Geometria 

(0,56% de 1.766 e 5,95% de 168). Além desses, quatro volumes de cada um dos 

títulos que se seguem: Pequeno tratado de leitura em voz alta (0,22% de 1.766 e 

2,38% de 168); Gramática portuguesa do Abílio (0,22% e 2,38%); Compêndio de 

aritmética do Abílio (0,22% e 2,38%); e Desenho linear do Abílio (0,22% e 2,38%). 

Por fim, dois volumes de Leitura em voz alta para o professor (0,11% de 1.766 e 

1,19% de 168). Dos 168 livros mais recorrentes em Ouro Preto, 112 dizem respeito 

à leitura e gramática (6,34% de 1.766 e 66,66% de 168), 36 à tabuada e aritmética 

(2,03% e 21,42%) e 20 estavam relacionados ao tema da agricultura ou “clima 

agrícola” (1,13% e 11,9%). A maior porcentagem de livros enviados para a 

localidade em questão também se relaciona com o conteúdo da leitura, situação 

verificada ano de 1882.       

 No último ano contemplado pela pesquisa, de 1888, foram enviados 349 livros 

de uso escolar. O local mais contemplado no referido ano foi Mariana, com 49 

volumes (2,77% do total de 1.766 e 14% de 349). Em segundo lugar, vinha a 

Freguesia São José do Xopotó, pertencente ao município de Piranga, que recebeu 

48 volumes (2,71% do total e 13,75% de 349). Tal freguesia foi desmembrada do 

município de Piranga e está localizada na região da Zona da Mata. O Povoado da 

Chapada, Freguesia de Antônio Dias, também recebeu 48 volumes. Em terceiro 

lugar vinha, Queluz (atual cidade de Conselheiro Lafaiete), com 42 volumes ou 

(2,37% e 12,03%). Para o Morro de São Sebastião foram enviados 36 volumes 

(2,03% e 10,31%). Tal localidade também não foi identificada geograficamente. 

Ainda no ano de 1888, São João do Nepomuceno recebeu 24 volumes (1,35% do 

total e 6,87% de 349) e localiza-se na região da Zona da Mata. A Freguesia de Entre 
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Rios também recebeu 24 volumes e geograficamente está situada na região do 

Campo das Vertentes. O Distrito do Coco, município de Ouro Preto, recebeu 

também 24 volumes. Tal distrito pertencia ao município de Ouro Preto e, atualmente, 

integra o município da Serra da Moeda (atual cidade de Moeda). A Freguesia de S. 

S. Coração de Jesus das Barreiras, município de São João Batista, recebeu 18 

volumes, o que representa (1,01% do total e 5,15% do ano de 1888). Também não 

foi possível localizar tal freguesia geograficamente. O Distrito de J. Pedro dos 

Ferros, município de Ponte Nova, também recebeu 18 volumes e localiza-se na 

região da Zona da Mata. Por fim, a Freguesia São José do Paraopeba (atualmente 

pertence ao distrito de Brumadinho), também recebeu 18 volumes.    

 No ano de 1888, as verbas para investimento na compra de livros escolares 

foram canceladas e foram enviadas; no referido ano, 349 (19,76% do total de 1.766) 

livros de uso escolar.  Dentre as 13 correspondências de pedidos e remessas de 

livros de 1888, duas foram enviadas para as escolas elementares do sexo masculino 

de Mariana, um total de 49 volumes (2,77% do total de 1.766 e 14% de 349). Tal 

localidade recebeu 12 volumes de Gramática Portuguesa do Abílio, o que diz 

respeito a 0,67% do total e 24,48% de 49 volumes de livros enviados para o local, 

outros 12 volumes Aritmética e mais 12 volumes de Geometria. Além destes, 6 

volumes do Pequeno tratado de leitura (0,33% do total e 12,24% de 49), 6 volumes 

do Segundo livro de leitura do Abílio e, por fim, um volume do Terceiro livro de 

leitura (0,05% e 2,04%).   Dos 49 livros mais recorrentes em Mariana, 25 dizem 

respeito à leitura e Gramática (1,41% do total de 1.766 e 51,02% de 49) e 24 a 

Geometria e Aritmética (1,35% e 48,97%). A verba para aquisição de livros em 1888 

foi suprimida. A maior porcentagem de livros enviados para a cidade em questão, 

também se relaciona com o conteúdo da leitura, situação que não destoa das 

correspondências dos anos de 1882 e 1887. Tais dados corroboram os dados 

analisados na seção anterior.  Os pedidos e remessas de livros indicam que 

outras Freguesias, como a de Nossa Senhora da Piedade do Paraopeba, Camblaia 

e Ouro Branco, receberam livros, mas para estas localidades não foram registradas 

as datas de envio dos volumes32. A Freguesia Nossa Senhora de Piedade do 

                                                            
32 Tanto nas correspondências sem datas (s/d) como as de 1888, os livros foram entregues pelo 
Arquivista da Inspetoria Geral da Educação Pública, Amanrick Eufrosino Ferreira de Brito, aos 
professores das escolas elementares, cujos nomes são: Antônio Marcos Pinheiro Furquim (1888), 
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Paraopeba, município de Ouro Preto recebeu 36 volumes (2,03% do total de 1.766), 

e atualmente integra o município de Brumadinho. Tal localidade recebeu 12 volumes 

do Primeiro livro de leitura do Abílio (0,67% do total de 1.766 e 33,33% de 36). Além 

de outros 12 volumes do Segundo livro de leitura do Abílio (0,67% do total e 33,33%) 

e outros 12 volumes do Terceiro livro de leitura do Abílio (0,67% e 33,33%).  Dos 36 

livros que circularam na Freguesia Nossa Senhora de Piedade do Paraopeba, 100% 

dizem respeito à leitura.        

 Das remessas sem data, outra localidade, denominada Camblaia, Freguesia 

de Cachoeira do Campo, recebeu 22 volumes (1,24% do total de 1.766). Essa 

localidade recebeu três exemplares do Primeiro livro de leitura do Abílio (0,16% do 

total de 1.766 e 13,63% de 22), outros três exemplares do Segundo livro de leitura 

do Abílio (0,16% e 13,63%) e mais três do Terceiro livro de leitura do Abílio (0,16% e 

13,63%). Além desses, três dos seguintes títulos: Gramática Portuguesa do Abílio, 

Geometria, Aritmética, Lusíadas (o que representa 0,16% do total de 1.766 e 

13,63% de 22 livros). Por fim, um volume de Leitura em voz alta para o professor 

(0,05% do total e 4,54% de 22). Dos 22 livros que circularam em Camblaia, 16 

relacionavam-se à leitura e à Gramática (0,9% de 1.766 e 72,72% de 22) e outros 6 

à Geometria e Aritmética (0,33% e 27,27%).        

 Por fim, dos documentos sem data, a Freguesia de Ouro Branco, município 

de Ouro Preto recebeu 18 volumes (1,01% do total de 1.766). Tal localidade recebeu 

seis volumes do Primeiro livro de leitura do Abílio (o que corresponde a (0,33% do 

total de 1.766 e 33,33% de 18), outros seis volumes do Segundo livro de leitura do 

Abílio (0,33% e 33,33%) e mais seis volumes do Terceiro livro de leitura do Abílio 

(0,33% e 33,33%). Dos 18 livros que circularam em Ouro Branco, 100% também 

diziam respeito à habilidade da leitura.   

 Ao longo do período analisado, os dados mostram que a prioridade do ensino 

das escolas elementares de Minas Gerais era o ensino da habilidade da leitura. 

Diante de tais constatações, vale a pena nos determos nas representações sobre 

leitura e escrita que vigoravam no período em estudo. Conforme Morais, “não se 

                                                                                                                                                                                          
João Faustino Alves da Costa (1888), Antônio Batista G. Sampaio (s/d), Maria Belarmina do Carmo 
(s/d), Adelaide Augusta de Oliveira (s/d) e por fim, Maria de Assunção Costa e Silva (s/d).   
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pode esquecer que [...] a capacidade de escrever confere ao seu detentor um 

“poder” diferente da habilidade de ler um texto. Esse “poder” é não apenas 

simbólico, como também efetivo” (2002, p. 37, grifos da autora). Ainda tomando-se 

como referência o estudo de Morais (2002), aquele que sabe escrever pode se 

comunicar em segredo e adquirir uma liberdade que, considerando o período 

imperial brasileiro, poderia ser vista como perigosa por parte das elites dirigentes. 

Ademais, as escolas públicas de ensino elementar de Minas Gerais abrigavam, não 

se sabe em que quantidade, “alumnos pobres”, que poderiam se tornar perigosos 

caso desrespeitassem as leis do Estado e da Religião Católica. Outra questão deve 

ser considerada, uma vez que, no período tomado como referência, havia, nas 

escolas públicas mineiras, estudantes do sexo feminino. Conforme Morais, “a 

educação feminina, até muitos anos após o início do século XIX, se encontrava 

reduzida à leitura [...]. Tal redução explica-se pelo fato de a habilidade da escrita, 

quando possuída pelas mulheres, poderia se transformar em ‘instrumento de uma 

perigosa independência” (2002, p. 37). Essas ideias são corroboradas pelos estudos 

de Viñao Frago (1993). Conforme este historiador da alfabetização, há que se 

pensar uma “difusão da leitura, mas não da cultura escrita, num sistema de 

alfabetização restringida e estamental, especialmente entre as mulheres” (1993, p. 

34-35). Afirmou-se que o mesmo deve ser pensado sobre os estudantes das 

camadas mais pobres da sociedade oitocentista mineira. 

  Ainda com base em Viñao Frago, pode-se afirmar que “a cultura oral é 

pública e coletiva e a escrita, secreta e pessoal. O escrito une o indivíduo com um 

conjunto humano mais amplo que sua comunidade” (VIÑAO FRAGO, 1993, p. 34-

35). O sujeito que escreve torna-se mais perigoso, pois mais difícil de ser controlado. 

Tais representações acerca das habilidades de leitura e de escrita podem ajudar a 

entender a ênfase na distribuição de livros de leitura nas Minas Gerais de finais do 

Império. Todavia, deve-se considerar, ainda, uma questão econômica para que se 

entenda, naquele contexto, o grande investimento do Estado Provincial de Minas 

Gerais em livros de leitura. Conforme Morais, 

a leitura se disseminou de modo mais rápido, pois se trata de uma 
aprendizagem mais fácil e mais acessível do ponto de vista financeiro, 
quando comparada com a técnica da escrita. Vários alunos poderiam 
aprender com a ajuda de um livro ou cartilha, mas o papel e a tinta não 
podiam ser reutilizados (2009, p. 33).  
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De outra parte, além da circulação de livros de uso escolar por anos e 

localidades na Província de Minas Gerais, entre 1870-1888, em algumas 

correspondências, foram identificados alguns tipos de escolas para as quais eram 

enviados os livros. Segundo essa classificação contida em algumas das 56 

correspondências, daqueles 1.766 volumes de livros e 36 volumes de coleções, 

foram distribuídos 1.211 volumes de livros e 12 volumes de coleções para 44 

escolas elementares, o que significa, em termos percentuais 68,57% e 33,33%; 194 

volumes de livros foram enviados para sete escolas designadas como sendo de 

alunos pobres (10,98%); oito volumes de livros remetidos a uma escola de alunas 

pobres, Freguesia Espirito Santo, município Mar de Espanha (0,45%); 164 volumes 

foram destinados a duas escolas normais, uma em Diamantina e outra em Formiga 

(9,28%); 52 volumes foram distribuídos ao Liceu de Artes e Ofícios de Ouro Preto 

(2,94%). Os demais livros e coleções foram enviados para escolas sem qualquer 

tipo de identificação: 125 do total de 1.766 livros e 24 volumes do total de 36 

coleções, o que significa, em termos percentuais 7,07% de volumes de livros e 

66,66% de volumes de coleções.        

 Vale destacar que as escolas elementares masculinas receberam mais livros 

do que as escolas femininas ou mistas, como podem ser visto na tabela VI, a seguir: 

Tabela VI  

 

Livros enviados às escolas elementares masculinas, femininas e mistas da Província de  

Minas Gerais entre 1870-1888 

 Volumes livros Volumes 
coleções 

Porcentagens 
de livros 

Porcentagens 
de coleções 

Escolas 
masculinas  

765 12 43,31% 33,33% 

Escolas 
femininas 

370 12 20,95% 33,33% 

Escolas mistas 479 0 27,12% 0 

Total 1614 24   

 (Fonte: Levantamento quantitativo realizado pelo banco de dados (Access).)  
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 A partir da tabela VI, percebe-se que as escolas masculinas receberam 765 

volumes de livros do total de 1.766, o que significa, em termos percentuais, 43,31%, 

e receberam mais 12 volumes de coleções do total de 36, o que representa 33,33%. 

As escolas femininas receberam 370 volumes de livros (20,95%) e 12 volumes de 

coleções (33,33%). Por fim, as escolas mistas receberam 479 volumes de livros 

(27,12%). Nas correspondências de pedidos e remessas de livros consta que 29 

professores (54,71%) e 24 professoras (45,28%) assinaram os recibos de envio de 

livros.  As escolas que atendiam ao sexo masculino eram mais numerosas em todo o 

período tomado como análise. Todavia, tomando como base os valores relativos, 

considerando os 1.766 livros remetidos, as escolas masculinas receberam 43,31% 

do total de obras, as mistas 27,12% e as femininas 20,95%. Ao se compararem as 

remessas feitas para escolas masculinas com aquelas feitas para as femininas, 

temos uma diferença de 22,36% a favor dos meninos. Tal diferença revela que a 

prioridade da estrutura escolar pública oitocentista era educar os homens, futuros 

cidadãos do Império.       

 Para finalizar este capítulo, pode-se dizer que, de acordo com Teixeira (2008), 

os livros de uso escolar funcionaram como um instrumento de orientação para o 

professor em relação ao ensino de saberes e como uma orientação para os alunos 

para as suas práticas de aprendizagem de leitura e escrita.  De acordo com Lott 

(2009), havia a preocupação do Estado Provincial em formar leitores e incluir o país 

no processo civilizatório. Os livros de leitura foram os mais recorrentes na 

documentação analisada, que diz respeito a parte das escolas elementares da 

Província de Minas Gerais, entre 1870-1888. Diante dessa constatação, pode-se 

perguntar: que tipo de leitura se pretendia ensinar aos estudantes das escolas 

elementares mineiras do século XIX? Respostas para esta questão foram buscadas 

nas entrelinhas da sexta obra de maior circulação em Minas Gerais do período 

estudado. Intitulada Pequeno tratado de leitura em voz alta e publicada em 1879, 

obra que representa 7,02% do total de 1.766 livros remetidos às escolas. Apesar de 

não figurar entre as mais numerosas, sob o ponto de vista quantitativo, o Pequeno 

tratado de leitura em voz alta trouxe à luz interessantes informações sobre a leitura 

que se pretendia realizar no ambiente escolar mineiro de finais do século XIX, o que 

será apresentado no “Capítulo III” de nosso trabalho.  
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CAPÍTULO III 

 ORALIDADE NA MATERIALIDADE: O PEQUENO TRATADO DE LEITURA EM 
VOZ ALTA PARA O USO DA MOCIDADE BRASILEIRA E TODOS AQUELES QUE 

TEM DE LER OU FALAR EM PÚBLICO (1879) 

O objetivo deste capítulo é analisar o livro Pequeno tratado de leitura em voz 

alta para o uso da mocidade brasileira e todos aqueles que tem de ler ou falar em 

público33 (1879).  Trata-se de uma tradução da obra L’arte de la lecture, escrito por 

Ernest Legouvé34, cuja primeira edição data de 1877. A tradução do francês para o 

português foi realizada pelo Dr. Abílio César Borges, ou Barão de Macaúbas que, 

como dito no capítulo anterior, foi um dos escritores de livros escolares de maior 

sucesso do Brasil oitocentista. O Pequeno tratado fora publicado em Bruxelas 

(Bélgica), na Tipographia e Lithographia E. Guyot. Neste capítulo, será analisada, 

primeiramente, a materialidade e, depois, os aspectos tipográficos do Pequeno 

tratado de leitura em voz alta. Além disso, será destacada a divisão e organização 

de seu texto, como também o prefácio do tradutor Abílio César Borges. Também 

será feita uma descrição da estrutura da obra. Por fim, será destacado o conteúdo 

da obra. A partir da principal temática trazida pelo Pequeno tratado (a leitura em voz 

alta), foram estabelecidos três conjuntos de categorias de análise, sobre os quais 

serão analisadas mais detidamente: a leitura em voz alta e a leitura silenciosa; a 

leitura em voz alta nos espaços públicos e nos locais privados; e, finalmente, a 

leitura em voz alta por homens e mulheres. Destaca-se que a leitura em voz alta, 

presente em todos os pares de categorias que serão analisados, deve ser 

considerada também como uma prática ligada à materialidade, que é da voz do 

leitor.   

                                                            
33 Não tive acesso ao Pequeno tratado de 1877, publicado em francês, para compará-lo à tradução 
de Abílio César Borges, publicada em 1879. Considero isto uma lacuna importante em meu trabalho, 
pois, de acordo com Chartier (2001, p. 68), “algumas vezes a tradução altera o registro de um texto”. 
Isto quer dizer que toda tradução é uma reescrita e que o tradutor pode acrescentar ou omitir 
passagens, apropriar-se dela conforme sua cultura. Por causa desta questão da tradução, o livro em 
análise será, neste capítulo, referido por seu título e não pelo sobrenome do autor, pois acredito que 
se trata de uma obra híbrida, de Legouvé (autor do livro original em francês) e do Dr. Abílio (tradutor 
da obra para o português).  
34 Conforme Anne-Marie Chartier e Jean Hébrard, Ernest Legouvé (1807-1903), nasceu em uma 
família de letrados. Aos vinte anos recebeu um prêmio da Academia Francesa por um trabalho sobre 
a descoberta da imprensa. Acadêmico em 1855, adquiriu notoriedade como conferencista, colocando-
se a serviço de causas sociais, como a das mulheres. Segundo os mesmos autores, suas 
conferências no Colège de France sobre a moral feminina foram um sucesso (1995, p. 285). 



83 

 

3.1 - Aspectos tipográficos e a materialidade em Pequeno tratado de leitura em 
voz alta (1879) 

 

A primeira edição do Pequeno tratado de leitura em voz alta foi produzida em 

1877. A edição de 1879 fora produzida em Bruxelas. De acordo com Laurence 

Hallewell (2005), era comum, no século XIX, que os livros das melhores editoras 

fossem impressos no exterior, como os da Livraria Garnier, sediada no Rio de 

Janeiro. A razão fundamental da preferência dos autores brasileiros pela impressão 

europeia devia-se a fatores econômicos. Havia um custo do frete transatlântico entre 

Europa e Rio de Janeiro, no valor de 50 francos por tonelada, mais 10% adicionados 

às tarifas para cada livro. Mesmo que o autor pagasse o valor cobrado pelo frete, o 

produto europeu saía mais barato. Além disso, era de melhor qualidade, tanto 

técnica quanto esteticamente, quando comparados com os livros impressos no Rio 

de Janeiro, pois, em terras brasileiras, as condições técnicas de impressão não 

eram as melhores. Segundo Hallewell (2005), tal prática ocasionou a elevação dos 

custos industriais, de tal maneira que, no final do século XIX, os trabalhos 

tipográficos no Rio de Janeiro tornaram-se duas vezes mais caros que os da Europa 

e os serviços gráficos com ilustrações podiam custar até três vezes mais.

 Ainda de acordo com Hallewell (2005), os formatos dos livros brasileiros e/ou 

dos traduzidos por autores brasileiros se ajustavam ao chamado formato francês. 

Esse formato existia em dois tamanhos: in-oitavo (16,5 x 10,5 cm) e o longo in-doze 

(17,5 x 11,0 cm). Este último foi mais frequentemente utilizado no Brasil. O livro 

distribuído nas escolas mineiras, Pequeno tratado de leitura em voz alta, apresenta 

o tamanho de 18 x 12 cm, aproximando-se, portanto, do tamanho longo in-doze.  

A obra Pequeno tratado de leitura apresenta seu tipo em letra “CORPO 8 - 

ANTICO OFICIAL” 35. Em sua fonte, há letras com serifa, como, por exemplo, no 

título do livro, títulos dos capítulos, índice das materiais, etc, e letras sem serifas, nas 

informações em destaque PRIMEIRA PARTE e SEGUNDA PARTE. A folha de rosto 

do livro pode ser visualizada abaixo (Figura II). Ademais, no corpo do livro, os 

conteúdos foram escritos em letras minúsculas. Esta obra também apresenta 

                                                            
35Informação fornecida pela Fundação Mariana Resende Costa (FUMARC), que foi instituída em 1978 
pela Sociedade Mineira de Cultura. Tal Fundação é mantenedora da Pontifícia Universidade Católica 
de Minas Gerais (PUC – MINAS), à qual agradeço a fonte.   
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algumas partes destacadas em negrito e escritas em maiúscula, como título, nome 

do autor e tradutor, prefácio do tradutor, os títulos dos capítulos e o índice das 

materias. No interior do Pequeno tratado de leitura, há letras em itálico, como no 

PREFÁCIO DO TRADUCTOR: Regras para ler bem, Collegio Abilio, Arte da leitura 

em voz alta, Obra ensinante, Arte de aprender a ler sem mestre, Deve-se principiar 

pelo principio, Dialogos sobre eloquencia, etc. Há, ainda, palavras ou expressões em 

itálico na PRIMEIRA PARTE, do CAPÍTULO I ao CAPITULO VIII, como também na 

SEGUNDA PARTE, do CAPÍTULO I ao CAPÍTULO IV. Quanto ao tipo de numeração 

das páginas, no PREFÁCIO DO TRADUCTOR, os números são em algarismos 

romanos ([I] – XI), na PRIMEIRA PARTE e na SEGUNDA PARTE, os números das 

páginas são em algarismos arábicos ([1] – 85). Por fim, no INDICE DAS MATERIAIS 

a numeração de página também é em algarismo arábico [86].   
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Figura II 

Folha de rosto do Pequeno tratado de leitura em voz alta (1879) 

 

(Fonte: Pequeno tratado de leitura em voz alta (1879).) 

 

Como costume do século XIX, os livros eram enviados da Europa ao Brasil 

em folhas soltas, de modo que o comprador pudesse encaderná-lo de acordo com o 

seu gosto e poder de compra. Neste caso, na encadernação do exemplar utilizado 

nesta pesquisa, o título da obra foi impresso na capa preta, em letras douradas. Sua 

capa é flexível, em papelão, com a espessura de 05 mm, suas folhas são de papel 

fino (considerado como bom papel). Por se tratar de um livro do século XIX, as suas 

folhas estão sem brilho e foi percebido um pouco de acidez no papel. O exemplar 

consultado para a presente dissertação foi doado por uma instituição de ensino, em 
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29 de agosto de 2005, para a biblioteca Anísio Teixeira da Faculdade de Educação 

da Universidade Federal da Bahia (FACED). Vale destacar que não se trata de uma 

edição luxuosa, mas realizada de modo cuidadoso.  

 

3.2 – Divisão e organização da obra Pequeno tratado de leitura (1879)  

Além desses dados, que revelam os aspectos tipográficos do Pequeno 

tratado de leitura em voz alta, também é interessante tratar dos protocolos de leitura 

contidos nesta obra. Conforme pode ser visto no “Capítulo I” de nosso trabalho, de 

acordo com Alcir Pécora (1996), o historiador Roger Chartier se refere a dois tipos 

de protocolos de leitura: um relacionado aos elementos criados pelo autor para 

tentar assegurar a interpretação de sua obra e outro produzido pelo editor, que 

caracteriza o leitor ideal e busca facilitar a expansão da leitura. No livro Pequeno 

tratado de leitura em voz alta não consta, de modo claro, quem tenha sido seu 

editor. Abílio César Borges traduziu e prefaciou a obra. Considerando que o Barão 

de Macaúbas tenha ocupado vários cargos ligados à instrução pública e era autor de 

diversos livros de uso escolar, pode-se levantar a hipótese de que ele mesmo tenha 

editado o Pequeno tratado, mas não foi possível confirmar tal suspeita.   

 Esse livro possui o total de 86 páginas e encontra-se dividido da seguinte 

maneira: prefácio assinado por Abilio C. Borges (páginas [I] a XI); primeira parte 

(páginas [1] a 52); segunda parte (páginas [53] a 85) e Indice de materias (página 

[86]).  

Na primeira parte, após repetir o título da obra, acrescenta-se que a mesma é 

destinada “para o uso das escolas primárias e de todos aqueles que tem de ler ou 

falar em público” (1879, p. [1]). Tal informação, para uso das escolas primárias 

(grifos meus), não consta da folha de rosto (Figura II), aparecendo pela primeira vez 

no início da primeira parte. Tal parte encontra-se dividida em oito capítulos, quais 

sejam: CAPÍTULO I, com 10 páginas, dividido em §1 UTILIDADE e § 2 

ACCUMULAÇÃO); CAPÍTULO II, intitulado PODE SE APRENDER A LER? com 8 

páginas; CAPÍTULO III: PARTE TÉCNICA DA ARTE DA LEITURA (7 páginas); 

CAPÍTULO IV: A RESPIRAÇÃO, com 8 páginas; CAPÍTULO V, em 6 páginas, A 

PRONUNCIAÇÃO; CAPÍTULO VI: A PRONUNCIAÇÃO VICIOSA DOS S E DOS R E 
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A GAGUEIRA (5 páginas);  CAPÍTULO VII, também com 5 páginas: A GAGUEIRA; 

por fim, o CAPÍTULO VIII: A PONTUAÇÃO, com 3 páginas. A PRIMEIR 

A PARTE apresenta um total de 52 páginas. A SEGUNDA PARTE intitula-se 

“Applicação da leitura à eloquência e às obras em prosa e verso” (1879, p. 53), 

totalizando 33 páginas. Esta parte é composta por quatro capítulos: CAPÍTULO I: 

LEITORES E ORADORES (13 páginas); CAPÍTULO II: A LEITURA COMO MEIO DE 

CRÍTICA (05 páginas); CAPÍTULO III, em 11 páginas: DA LEITURA DO VERSO; por 

fim, o CAPÍTULO IV: UMA ÚLTIMA PALAVRA (que contém 04 páginas em tom 

conclusivo).  Tal estrutura é a mesma descrita por Gondra ao analisar a obra (2009, 

p. 68 - 69).     

Como foi dito, na última página do Pequeno tratado de leitura em voz alta há 

um índice dos conteúdos, nomeado de “Indice das materias” (1879, p. [86]). Neste 

índice são citados dois capítulos: Necescidade do estudo da leitura em voz alta 

(página 5) e Utilidade da leitura em voz alta (página 7). Todavia, apesar de serem 

mencionados no índice, tais capítulos não se encontram no corpo da obra. Ao ler o 

livro, não ficam claros os motivos que levaram o tradutor Abílio César Borges a 

suprimir tais capítulos na edição em língua portuguesa. Também no índice não é 

mencionada a divisão dos conteúdos do livro em primeira e segunda partes, como 

foram estabelecidas pelo tradutor e/ou editor. O índice do livro Pequeno tratado de 

leitura em voz alta na edição traduzida por Abílio César Borges apresenta a seguinte 

estrutura, como mostra a Figura III:  
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Figura III 

Indice das Materias: Pequeno tratado (1879) 

    
(Fonte: Pequeno tratado de leitura em voz alta (1879, p. [86]).) 

 

A partir de sua leitura, percebe-se que seu objetivo é trazer aos leitores os 

benefícios da leitura em voz alta. Afirmações que mostram os benefícios da leitura 
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em voz alta podem ser encontrados ao longo dos diversos conteúdos discutidos no 

decorrer de suas páginas. Como exemplo, pode-se citar o CAPÍTULO II (PODE SE 

APRENDER A LER?), em que se afirma que a leitura em voz alta é “a arte de fallar e 

de ler correctamente” (1879, p. 17). E também no CAPÍTULO IV (UMA ÚLTIMA 

PALAVRA), quando é dito que “este estudo lhes servirá tanto na escola, como fóra 

della; tanto antes como depois da aula” (1879, p. 82). Neste mesmo capítulo, afirma-

se que “aprendei a ler, e procurai adquirir um talento, que se pode tornar uma 

virtude” (1879, p. 85). Mas, para além dos conteúdos, a forma como as ideias foram 

impressas podem ser analisadas. As tentativas de fixar o sentido, ou seja, as 

intenções do autor de direcionar as leituras (protocolos de leitura) podem ser 

também vistas a partir de marcas tipográficas, como as maiúsculas e os itálicos, 

utilizados na edição em análise.  O primeiro exemplo de marcas tipográficas 

encontra-se no título que fora escrito em letras maiúsculas e no subtítulo que fora 

escrito em letras minúsculas, como mostra a Figura IV a seguir. 

 

Figura IV 

 

 

Distinção entre escrita no título e no subtítulo no Pequeno tratado (1879) 

 

 

(Fonte: Pequeno tratado de leitura em voz alta (1879, p. [1]).) 
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Tal distinção entre maiúsculas e minúsculas leva a crer que a obra fora 

publicada, principalmente, para o público das escolas primárias. Todavia, poderia, 

também, ser utilizadas para os demais, que já se encontravam fora das escolas, 

mas necessitavam de falar em público.  Além deste exemplo, outras marcas 

tipográficas encontram-se ao longo dos diversos conteúdos do livro, como frases 

e/ou trechos destacados em itálico. O segundo exemplo dessas marcas tipográficas 

encontra-se na primeira parte, no CAPÍTULO V (A PRONUNCIAÇÃO), quando 

afirma-se pronunciar bastante para ser ouvido e não para ser notado (Pequeno 

Tratado, 1879, p. 39, grifos no original). Entende-se que, pela divisão e organização 

da referida obra, há o objetivo de “convencer” o leitor de que a prática da leitura em 

voz alta é uma maneira adequada e necessária de leitura para os finais do século 

XIX. Além disso, como fora mencionado, os vários benefícios da leitura em voz alta 

apontados oferecem ao leitor uma representação positiva desse modo de ler. As 

tentativas de direcionar a leitura, a partir das marcas tipográficas, também mostram 

como a leitura em voz alta é representada positivamente no Pequeno tratado de 

leitura. Vale destacar que também é significativa uma análise mais detida do 

prefácio do tradutor, que será realizada a seguir.   

 

3.3 – Regras para ler bem: o prefácio do tradutor Abílio César Borges 

A respeito do prefácio escrito por Abílio César Borges em 11 páginas, 

ressalta-se que, de acordo com José Gonçalves Gondra (2009), o Barão de 

Macaúbas se valia deste espaço de publicação para referenciar as obras de sua 

autoria. Isto acontece no prefácio do Pequeno tratado de leitura, no qual o Barão de 

Macaúbas referencia o seu Terceiro livro de leitura, publicado uma década antes 

(1869). Faz questão de utilizar a obra traduzida como propaganda de seus próprios 

livros, seus colégios e de si mesmo, contando a sua experiência de fundador, 

professor e autor. Além de fazer propaganda de suas obras, o barão de Macaúbas, 

segundo Gondra (2009), assume a necessidade de se aperfeiçoar para superar os 

desafios do ensino da leitura em voz alta, e confidencia que 

quantas vezes, sozinho em meu gabinete, não punha eu a repetir dez e 
mais vezes, em voz alta, pedaços de verso e também de prosa, dando 
ouvido atento às inflexões e entoações de minha própria voz, a fim de 
corrigi-las e modificá-las até me sentir satisfeito de minha dicção, fazendo á 
um tempo de leitor e de juiz da minha leitura! (BORGES, 1879, p. II). 
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Ao relatar a prática da leitura em voz alta em seu gabinete, o Barão de 

Macaúbas mostra o seu esforço para superar a monotonia da leitura em voz alta que 

realizava, quando afirma: “quantas vezes não mereci de minha senhora o 

qualificativo de maluco, quando me ella sorprehendia no solipsismo daquelles 

estudos de dicção, os quaes na verdade tinham seu tanto de cômico!” (BORGES, 

1879, p. III). Além de revelar ao leitor a sua prática de treinar a leitura em voz alta, o 

tradutor também apresenta a sua dificuldade encontrada durante este ato de ler. 

Afirma que esta prática não era tarefa fácil, como a princípio lhe parecia e, para 

conseguir ler bem, era necessário um estudo particular de dicção, “por falta do qual 

tão raros são os bons leitores e os bons oradores” (BORGES, 1879, p. III).   

De acordo com Abílio César Borges, no prefácio, mesmo antes de ler a obra 

de Legouvé, estabelecera regras para ler bem36, as quais eram fruto exclusivo de 

suas observações, experiências e estudos práticos sobre os outros e sobre si 

mesmo, as quais acreditava que facilitariam o ensino da leitura aos meninos como 

também aos adultos. Segundo Gondra (2009), ao considerar a leitura nas escolas 

brasileiras como: “toada psalmódica insuportável, vício hereditário e difícil de ser 

superado” (p.71), o Dr. Abílio construiu um diagnóstico acerca da leitura em voz alta, 

indicando como remédio as regras para ler bem. No prefácio do Pequeno tratado de 

leitura em voz alta, o Barão de Macaúbas afirma que  

naqueles meus estudos pessoaes, e nos exercícios praticos com os meus 
discípulos, que descobri aquellas regras para ler bem, as quaes compendiei 
no citado artigo do meu terceiro livro de leitura: regras que, cheio de 
satisfação vim agora encontrar sabiamente desenvolvidas no pequeno 
tratado do eminente professor E. Legouvé, que, posto em vulgar, offereço á 
mocidade brasileira (BORGES, 1879, p. III).  

 

Em relação ao conteúdo do prefácio, o Dr. Abílio elogia o professor francês 

Ernest Legouvé, ao afirmar que sua obra trazia muitas qualidades. As regras para ler 

bem, criadas por Legouvé e citadas por Borges no prefácio do Pequeno tratado de 

leitura em voz alta eram duas e estas diziam:  

 

                                                            
36  Não foi possível localizar um exemplar do Terceiro livro de leitura de Abílio, publicado em 1869, 
para comparar o artigo intitulado as regras para ler bem e o prefácio do Pequeno tratado de leitura 
em análise.  
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I Depois dos sujeitos as orações, das conjuncções, dos pronomes relativos, 
antes e depois das phrases circumstanciaes, deve o leitor fazer uma 
pequena pausa, menor que a da vírgula.  

II Entre os verbos e seus complementos, entre os artigos e as palavras por 
elles determinadas, entre os substantivos e seus complementos restrictivos, 
entre as preposições e as partes regidas pelas mesmas, entre os adverbios 
e os termos por elles modificados, não deve o leitor fazer pausa alguma, 
enunciando-os seguidamente, como se estivessem absolutamente ligados 
entre si (BORGES, 1879, p. IV, itálicos meus).  

 

Ao longo dos conteúdos discutidos no Pequeno tratado de leitura em voz alta, 

as regras para ler bem são consideradas fundamentais para que a prática da leitura 

em voz alta fosse bem executada. Ambas as regras se referem à necessidade de 

tomar cuidado com as pausas para que o leitor obtivesse êxito em sua leitura diante 

de um público ouvinte. Isto mostra que a respiração era imprescindível para um bom 

leitor. As pausas não deveriam ser muitas e nem poucas. Tais regras lembram muito 

de perto técnicas de canto coral. No decorrer da obra, há relatos das dificuldades de 

se ler em voz alta e, ainda, experiências pessoais que, segundo o livro, foram 

vividas pelo Prof. Ernest Legouvé, os quais, serão analisados em momento posterior 

deste capítulo.   

 

3.4 – O Pequeno tratado de leitura em voz alta (1879) 

A análise desse o livro está sendo considerada a partir da tradução realizada 

por Abílio César Borges e da divisão estrutural estabelecida por este tradutor. Pela 

estrutura desse livro, é possível perceber que, em linhas gerais, o autor procura 

reforçar a importância de uma educação moral articulada à arte de falar bem diante 

de um público. Supõe-se que, por meio do aprendizado destas técnicas e/ou 

mecanismos, os indivíduos passariam a ter uma ótima oralidade para falar em 

público.           

Como dito anteriormente, na primeira parte da obra afirma-se que a mesma é 

destinada ao uso das escolas primárias. No CAPÍTULO I, há uma comparação entre 

a leitura em voz alta nas escolas primárias dos Estados Unidos da América com a 

que era realizada da França. Segundo essa comparação:   
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Nos Estados Unidos da America do Norte a leitura em voz alta é contada 
entre os elementos mais importantes da instrucção publica: - é uma das 
bases do ensino primário alli. Em França não tem ella siquer o valor das que 
se chamam bellas artes: - é apenas olhada como uma curiosidade, como 
um luxo, e, as vezes, como uma jactância ou fanfarrice (Pequeno tratado de 
leitura em voz alta, 1879, p. 1).  

 

A leitura em voz alta não era utilizada na França como conteúdo nas escolas 

primárias, por ser considerada como “inutil, accumulativo e impossível” (1879, p. 2). 

Todavia, o Pequeno tratado de leitura em voz alta traz críticas à escola francesa. 

 No §1, intitulado UTILIDADE, afirma-se que a “leitura em voz alta” ou “arte da 

leitura” é agradável e, além disso, útil. A leitura em voz alta deve ser ensinada tanto 

na educação das classes ricas, como também no ensino das classes populares, não 

sendo privilégio de alguns e sim uma necessidade de todos. Na educação da classe 

rica, a arte da leitura teria com principal atrativo formar bons recitadores de salão e 

mesmo comediantes. Não há menção sobre a utilidade da leitura em voz alta para 

os pobres.           

No §2, ACCUMULAÇÃO, há um questionamento sobre a questão da 

acumulação dos conteúdos escolares. A acumulação de conteúdos era indicada 

como uma das “maiores desgraças” do ensino público da França. Porque os alunos 

se “escondem” debaixo das inúmeras matérias de estudo; os programas são 

“apopléticos”; as salas são pequenas para a quantidade de alunos que assistem às 

aulas; as horas são curtas para o número de lições que os estudantes devem 

cumprir; há falta de tempo tanto para os professores como também para os alunos. 

Diante deste cenário, a arte da leitura seria útil para o ensino primário sob a 

condição de nada acumular, de não ocupar lugar algum, mas de misturar-se a tudo 

“para prestar ajutório a tudo” (1879, p.6).  De acordo com o autor, o estudante que 

se utiliza da prática da leitura em voz alta de maneira isolada, sem a tutela de um 

professor, tem a tendência de por-se a 

resmonear em voz baixa, ou mesmo a repetir em voz alta, cada palavra 
vinte vezes seguidas, mechanicamente, machinalmente, até que haja 
encravado no cerebro a pagina, linha por linha, pouco mais ou menos como 
se crava um prego em uma taboa à força de batel-o com um martelo 
(Pequeno tratado, 1879, p. 6).  
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Continuando as críticas sobre aprender uma lição de cor, em contraposição a 

esta prática, o Pequeno tratado de leitura em voz alta oferece ao leitor as regras 

para ler bem, as quais auxiliam na prática da leitura em voz alta e, assim, facilitam a 

memorização de uma frase e/ou texto lido. O livro mostra que aprender a ler é, pois, 

aprender a reter, mas não de forma mecânica, sendo o estudo da leitura tempo que 

se ganha e não tempo perdido. Para estabelecer o ensino da leitura nas escolas 

primárias, afirma-se:  

Como se vê acha-se a questão simplificada, e a difficuldade resolvida. Nada 
de cursos novos, nada de mestres novos, para esta sciencia nova. São os 
mestres ordinarios que, com tudo ou mais terão de ensinal-a aos meninos. 
O único ponto importante é que os mestres a saibam; - que a leitura entre 
como estudo obrigatorio nas escolas normaes primarias (Pequeno tratado, 
1879, p. 8).  

   

Para que os estudantes aprendessem a ler bem em voz alta, os professores 

deveriam exigir deles que não recitassem uma página, não dessem resposta ou 

explicação, que não lessem um tema, sem observarem as leis fundamentais da 

leitura, que são as duas regras aludidas anteriormente. Ainda fazia-se necessário 

ensinar aos alunos a correção e a precisão gramatical, e, sobretudo, a pontuação. 

Por fim, as condições gramaticais eram consideradas essenciais para que o estudo 

da leitura fosse ensinado como um conteúdo específico do ensino primário, com o 

título de “arte útil” e não apenas figurasse como um ensino de segunda categoria 

misturado às aulas de Gramática, História, Geografia etc.      

No CAPÍTULO II, intitulado PODE SE APRENDER A LER? Há o relato de 

uma suposta experiência de Legouvé. De acordo com o relato, Legouvé recebeu a 

incumbência de escrever um tratado sobre a leitura e de fazer conferências sobre a 

leitura em voz alta no “Colégio da França”. Ao ter proferido o discurso aos 

professores e alunos, Legouvé afirma que alguns preceitos podem contribuir para o 

exercício da leitura em voz alta: 

[1] preceitos de hygiene; - não se deve ler, nem fallar demasiado: [2] 
preceitos de bom senso; - não se deve ler muito alto, nem muito depressa: 
[3] preceitos de bom gosto; - procurar comprehender e fazer comprehender 
o que se lê (Pequeno tratado, 1879, p. 12).  

 

Pode-se perceber, na citação acima, que o Pequeno Tratado chama atenção 

do leitor e/ou orador em relação para os preceitos: de hygiene, bom senso e de bom 
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gosto, que seriam fundamentais para a prática da leitura em voz alta em público. O 

primeiro (hygiene) mostra ao leitor que, quando estiver em público, não se deve ler 

e/ou falar excessivamente, exageradamente, o que se supõe que pode afetar a 

saúde. O segundo (bom senso) mostra ao leitor que a sua leitura não deve ser em 

tom muito alto e nem muito depressa. E o terceiro, que se refere ao gosto, mostra ao 

leitor que, se ele lê e/ou fala rápido demais, o público ouvinte não compreenderá o 

que foi lido e nem mesmo o próprio leitor compreenderá o que leu. O que se pode 

destacar destes preceitos é que a cadência e o volume da voz de quem lê para o 

público devem ser ajustadas, para não causar fadiga no próprio corpo do leitor e 

nem cansar os ouvidos do público.         

  

No CAPÍTULO III, PARTE TECHNICA DA ARTE DA LEITURA, destaca-se 

que a parte técnica da leitura em voz alta é fundamentada em dois objetos: a voz, 

que é a pronunciação e os sons, que são as palavras.  Há três tipos de vozes que 

por si mesmas se definem: baixa, média e alta. Todas são indispensáveis na arte da 

leitura, mas o uso delas deve ser diferenciado, porque a sua força também é muito 

diferente. Como exemplo, vê-se a comparação da arte da leitura com um 

instrumento musical como o piano, que tem como principal característica o seu 

teclado: “E de que se compõe esse teclado? De muitas oitavas: seis ou seis e meia. 

Estas seis oitavas se dividem em três especies de notas: - notas baixas, do meio ou 

o médium, e notas altas” (Pequeno tratado, 1879, p. 20). Há uma comparação das 

notas do teclado do piano com a voz humana, ao se afirmar que não há como tocar 

o piano sem aprender suas notas musicais e, do mesmo modo, não é possível usar 

bem a voz sem estudá-la e sem usar de todas suas possibilidades de entonação ao 

ler, do grave ao agudo.          

  

No CAPÍTULO IV, A RESPIRAÇÃO, este tema é tomado como o segundo 

objeto da leitura e se compõe de dois atos: aspirar que é adquirir, armazenar; expirar 

que é gastar, esgotar. No livro há a utilização de uma técnica de respiração que 

enfatiza a postura, para explicar como o leitor deve respirar no ato da leitura: 
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Si quereis aspirar e expirar livremente, sentai-vos sobre uma cadeira alta. 
Mettido em uma poltrona, não podeis aspirar da base do pulmão. E direi 
mesmo: - tende cuidado de tomar uma postura bem recta. Curvado o 
homem aspira e expira mal. Em fim, em quanto poderdes tende apoiadas as 
costas. (Pequeno tratado, 1879, p. 33).  

 

A postura, enfatizada no Pequeno tratado de leitura em voz alta, é um relato 

da experiência de Legouvé. Ao ler em público, o professor dizia sentir um começo de 

fadiga vocal e cerebral, então se apoiava largamente no dorso da cadeira, para 

sentir repousado e acalmar. Quando restabelecia o equilíbrio, respirava sem esforço 

e a cabeça refrescava. Entende-se, portanto, que para o orador lesse bem e sem 

fadiga, era necessário que ele mantivesse uma postura ao sentar-se em uma 

cadeira. Apesar de não ter sido mencionada no Pequeno tratado, pode-se pensar na 

possibilidade de existência de uma “mobília” ou “utensis” próprios para a prática da 

leitura em voz alta, como no século XVIII, quando eram utilizados a bergerè de 

espaldar reto e braços maciços, com almofadas e a duchesse, em que o corpo ficara 

bem acomodado para a leitura em voz alta (CHARTIER, 1991, p. 137).  

 Percebe-se que, nos capítulos I a IV, a obra se detém mais sobre a questão 

da fonética. Em seguida, no CAPÍTULO V (A PRONUNCIAÇÃO), no CAPÍTULO VI 

(PRONUNCIAÇÃO VICIOSA DOS S E DOS R), no CAPÍTULO VII (A GAGUEIRA) e 

no CAPÍTULO VIII (A PONTUAÇÃO), há uma análise mais detalhada de como as 

palavras devem ser proferidas para um público. No CAPÍTULO V, A 

PRONUNCIAÇÃO, as consoantes são tidas como as letras que representam o 

“esqueleto” da palavra, são as mesmas que lhe dão “corpo”, pois “a reunião das 

vogaes e das consoantes constitue a pronunciação, porque não se pode pronunciar 

uma consoante sem ligal-a a uma vogal; e a vogal por si só forma um som que se 

emitte, mas não uma palavra que pronuncia” (Pequeno tratado, 1879, p. 34). Como 

exemplo, conta-se a história de um “mancebo” da província, cheio de animação e de 

“fogo”, que pediu a Legouvé alguns conselhos para ler em público. Em resposta, o 

professor lhe pediu para recitar uma fábula de La Fontaine. Durante a recitação da 

fábula, Legouvé analisou que o jovem, ao pronunciar, trocava o som da vogal o. 

Como por exemplo, o jovem trocava o por a ou por u, alterando o sentido da palavra 

pronunciada. Após a sua análise, o professor orientou ao jovem que exercitasse a 

leitura em voz alta, pois, se o mesmo desejava ler em público, deveria dar a cada 

vogal o acento que lhe convém. Além da pronunciação, o Pequeno tratado 
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enfatizava a articulação, a qual tem dupla tarefa: “ella faz o officio do som, e é por 

conseguinte forçada a desenhar claramente as palavras, e apoiar fortemente sobre 

cada sylllaba para fazel-a entrar no espirito de vosso ouvinte” (Pequeno tratado, 

1879, p. 37). Diante da dupla tarefa da articulação, afirma-se, no Pequeno tratado, 

que este meio é infalível para corrigir todos os “desfallecimentos” e todas as 

“durezas” da articulação. Dando continuidade à discussão sobre a articulação, 

sugere-se, no Pequeno tratado: 

Submettei-vos por alguns mezes a este exercício, e esta só gymnastica 
conseguirá tornar tão flexíveis e fortes vossos musculos articulares, que 
estes corresponderão, por sua elasticidade, a todos os movimentos do 
pensamento, e a todas as difficuldades da dicção. 
(Pequeno tratado 1879, p. 37).   
 

A prática do exercício físico possui um imenso papel na articulação da leitura. 

É através dela que o leitor dá “alma”, “energia”, “paixão” e “veemência” às palavras. 

Possivelmente, de acordo com Gondra (2000), a presença do discurso médico, ao 

longo do XIX, seria como uma autoridade que iria intervir na vida social, através de 

decisões e planejamentos, e ao mesmo tempo executar medidas de saúde e 

políticas. Assim, a expansão da medicina no espaço escolar interviria tanto no 

espaço público da escola como também no espaço privado da casa, com objetivo de 

formar novas gerações de estudantes ligados ao higienismo. Além disso, os médicos 

buscavam integrar as temáticas relacionadas à prática médica a outros conteúdos 

como a estatística, geografia, história, etc. Portanto, entende-se que o exercício 

físico relacionava-se a prática da leitura em voz alta e a este movimento mais amplo 

de finais do século XIX, que ficou conhecido como Higienismo. Na medida em que o 

estudante alongava o corpo etc, pode-se considerar que teria mais facilidade para 

oralizar. Os cuidados indicados no Pequeno tratado, como a entrada e saída de ar 

dos pulmões, os exercícios de dicção e a correta postura parecem possuir estreita 

relação com o discurso médico dos oitocentos, analisado por Gondra (2000).  Ainda 

no CAPÍTULO V, sobre a pronunciação, o Pequeno tratado apresenta ao leitor o 

methodo de M. Régnier, o qual fora empregado para ensinar a falar os alunos 

surdos-mudos: “o mesmo desenha por assim dizer as palavras diante d’elles com a 

bocca. - Nada de som; nada de voz; - nada, além da articulação. - O surdo-mudo lê 

nos lábios” (Pequeno tratado, 1879, P. 38).        
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No CAPÍTULO VI, PRONUNCIAÇÃO VICIOSA DOS S E DOS R, E 

GAGUEIRA, afirma-se que os vícios de pronunciação são três: a pronunciação 

viciosa dos s, a pronunciação viciosa do r e a gagueira. O vício de pronunciação do 

s consiste em “pronunciar esta consoante, ou por defeito natural, ou por mau habito, 

com a língua entre os dentes e um pouco para fora destes” (Pequeno tratado, 1879, 

p. 40). Para corrigir o defeito da pronunciação do s, o indivíduo deve apoiar 

fortemente a ponta da língua na parte inferior dos dentes incisivos da maxila inferior. 

Já o vício da pronunciação do r consiste em pronunciar esta consoante com a base 

da língua, ou seja, na garganta. No Pequeno tratado há uma orientação ao leitor 

quanto à fala correta do r: “pronunciar o r correctamente é pronuncial-o com a ponta 

da língua, batendo com ella o véo do paladar bem perto dos dentes incisivos da 

maxilla superior: - é fazel-o rolar; fazel-o vibrar” (Pequeno tratado, 1879, p. 41, 

itálicos no original). A pronúncia incorreta do r é apontada no Pequeno Tratado como 

um traço cultural da sociedade pariense, com exceção daqueles que moram no sul 

da França, os quais apresentam expressões culturais semelhantes às dos italianos.

 O terceiro vício de pronunciação, a gagueira, encontra-se indicado mais 

detidamente no CAPÍTULO VII: 

Muitas vezes a língua gagueja, e gagueja habitualmente, porque o espirito 
gagueja, porque o caracter gagueja, porque se não sabe perfeitamente, 
claramente, o que vai dizer, nem o que se quer; - porque se é timido, porque 
se é colérico, porque se quer falar muito apressadamente: - impaciencia, 
timidez, falta de precisão nas idéas, eis as causas desta sorte de gagueira 
que não é sem remedio (Pequeno tratado, 1879, p. 45).  

   

A gagueira era considerada como um defeito ao mesmo tempo material, 

intelectual e moral. Segundo o Pequeno tratado, este vício de pronunciação poderia 

ser corrigido através da prática da leitura em voz alta. Utiliza-se, como exemplo, um 

cantor com deficiência na fala e o fato de que, quando o mesmo fazia 

apresentações, não gaguejava. Mas, no final de sua apresentação, a sua timidez 

reproduzia todas as incertezas da pronunciação e, novamente o cantor voltava a 

gaguejar, uma vez que seu caráter era inseguro. De acordo com o Pequeno tratado, 

a gagueira material depende somente da adequação das palavras à pronunciação e 

poderia ser curada por um médico37. Outro exemplo citado é o sucesso da comédia 

                                                            
37  Atualmente, acredita-se que a gagueira material pode estar relacionada ao emocional, quando 
uma pessoa tímida, ao oralizar em público, pode repetir sílabas ou palavras involuntariamente. Outra 
definição para esse tipo de gagueira é uma perturbação da fala, de origem psicomotora, que se 
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Os dedos de fada, escrita pelo próprio professor Legouvé, na qual a personagem 

central era gago. O Pequeno tratado apresenta outro tipo de gagueira, considerada 

como orgânica e lança dúvidas sobre sua cura: “a medicina tem feito muitas 

experiencias, mas não com verdadeiros sucessos, que eu saiba ao menos. 

Attenuações passageiras, intermittenciais, apparencias de cura... mas cura 

completa, real; não” (1879, p. 48).        

 O CAPÍTULO VIII, A PONTUAÇÃO, diz tratar-se da regra mais importante da 

leitura em voz alta. Este capítulo traz sugestões de formas de leitura para o leitor. 

Uma delas é como se deve ler pontuando:  

Tal silencio indica um ponto; tal meio silencio uma virgula; tal tom um ponto 
de interrogação ou exclamação: - e uma parte da clareza e do interesse 
mesmo da narração, depende desta habil distribuição das virgulas e dos 
pontos, que o leitor indica sem nomeal-os, e o ou ouvinte ouve, sem que 
sejam nomeados (Pequeno tratado, 1879, p. 51).   

 

De acordo com o Pequeno tratado, a cada século varia o modo de escrita e 

também deve variar a pronunciação. Portanto, na primeira parte da referida obra, a 

pontuação é tida como a regra mais importante para a leitura em voz alta. Além 

desta consideração, na primeira parte do livro foram descritos os mecanismos da 

leitura através das regras precisas para se ler bem, e também das técnicas 

relacionadas à oralidade, como a articulação, a pronunciação, a respiração e a 

pontuação. Entende-se que, para além de questões sobre a “arte da leitura em voz 

alta”, esta obra apresenta um objetivo educativo mais amplo. Segundo as ideias 

contidas na obra, o estudante da escola primária, ao conseguir ler bem em voz alta, 

estaria se preparando para exercer uma atividade voltada para o espaço público.  

Na segunda parte do livro, afirma-se que será descrita a parte intelectual da 

leitura, em quatro capítulos, que consistem na aplicação da leitura à eloquência e às 

obras em prosa e verso. Na segunda parte, no CAPÍTULO I, LEITORES E 

ORADORES, afirma-se que um “bom leitor” consegue manter a voz agradável, 

flexível e homogênea. Sabe misturar “as notas do médium”, agudas e baixas, como 
                                                                                                                                                                                          
caracteriza pela repetição das sílabas e palavras involuntárias no início das palavras (DICIONÁRIO 
HOUAISS). Já a gagueira orgânica ou neurogênica ou neurológica é adquirida, pois ela surge em 
decorrência de alguma lesão no sistema nervoso central e geralmente ocorre com mais frequência 
em adultos. (ROCHA, Eliana Maria Nigro. Gagueira e Neurologia: IV Congresso Internacional de 
Fonoaudiologia. In: Anais do IV Congresso Internacional de Fonoaudiologia. São Paulo, 1999.  
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também aspira e expira sem que seus ouvintes percebam. A sua pronúncia é feita 

com pureza e articulada com clareza. Sua elocução não é precipitada, nem 

entrecortada, nem “languida”. Enfim, mantém clareza e solidez em todas as suas 

frases. Este tipo de leitor descrito pelo Pequeno tratado é considerado o leitor 

correto, isto é, aquele que durante a sua leitura em voz alta articula as regras para 

ler bem.  Citam-se exemplos de como um “bom leitor” pode ler sem fadiga para si e 

para o público que o ouve. Neste caso, o “bom leitor” é considerado como aquele 

que se apropria da arte da leitura em voz alta e pratica esta arte, utilizando-a tanto 

de maneira coletiva quanto individual. Há, como exemplo, o caso do advogado que 

foi ao Palácio, na sala dos Passos-Perdidos, que relativamente possuía boa dicção, 

conversava bem e falava muito mal. Na sala da audiência, o advogado, durante o 

seu discurso, falava desentoado, “porque tanto se desentoa cantando como 

fallando” (Pequeno tratado, 1879, p. 58). Ainda no CAPITULO I, o Pequeno tratado 

relata que o professor Legouvé tinha escrito uma peça de teatro (Louise de 

Lignerolles), e o papel foi confiado a uma menina de dez anos, “cheia de inteligência 

e de graça”. A criança apresentava expressões criadas por instinto e, desde que tais 

expressões fizeram parte de seu papel, desapareceu toda a sua naturalidade. A 

oralidade da menina que era “maravilhosa”, nos ensaios da peça tornou-se fria. No 

entanto, o professor utilizou muito tempo e esforços, para fazer com que a menina 

retornasse ao que era antes e ensiná-la o que com ela havia aprendido. Diante 

disso, o Pequeno tratado mostra que a leitura em voz alta é uma arte e que é 

necessário ensiná-la a todos que ainda não se apropriaram dela.    

 No CAPÍTULO II, A LEITURA COMO MEIO DE CRÍTICA, considera-se a 

leitura como meio de apreciação literária e destaca que este é o ponto mais 

importante da obra. Além desta consideração, o Pequeno tratado representa a 

leitura em voz alta como uma prática de leitura positiva, enquanto a leitura silenciosa 

não permite ao leitor uma capacidade de análise.  

No CAPÍTULO III, DA LEITURA E DO VERSO, afirma-se que o método para 

ler os versos deve ser o mesmo utilizado no teatro, e a leitura de versos consiste em 

fazer com que o ouvinte creia que se trata de um texto escrito em prosa. Aparece, 

no Pequeno tratado, mais um exemplo de experiência atribuída a Legouvé. A partir 

do exemplo, afirma-se que, conforme a experiência do referido professor, a leitura 

de versos que ouviu em público fora mal feita. Alguns leitores, a pretexto da 
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harmonia, produzem em sua leitura oral a sensação de tédio e enjôo, enquanto 

outros, sob o pretexto da verdade, não dão aos versos ritmo, rimas e prosódia. A 

partir do exemplo do professor francês, destaca-se que há erros “tão estranhos” na 

oralidade dos versos de alguns leitores. Além disso, mostra como as leituras dos 

versos devem ser realizadas com exatidão: 

1ª Que a arte da leitura não é jamais, nem tão diffícil, nem tão necessária, 
como quando se applica á poesia; e que só por um longo trabalho podereis 
tornar-vos senhor d’ella. 

2ª Que vós deveis ler versos como versos, e interpretar os poetas, como si 
poetas fores. 

3ª Que aquele que interpreta os poetas se torna seu confidente; e que então 
lhe elles revelam o que não dizem a ninguém (Pequeno tratado, 1879, p. 
72).  

 

Diante da citação, o Pequeno tratado reafirma as experiências de Legouvé e 

a relação da leitura em voz alta com algum tipo de arte. Neste caso, a arte de recitar 

poesias. Segundo o livro, Legouvé teria começado a aprender a ler versos com as 

fábulas e, dentre elas, destaca-se o Carvalho e o Canniço, de La Fontaine 

(considerado nessa obra analisada como o poeta mais complexo da língua 

francesa). Retomando as experiências de Legouvé, afirma-se que o mesmo teve 

como mestre um homem muito hábil, que possuía uma voz encantadora e o ensinou 

o que deve fazer um leitor e o que deve ser evitado. Há destaque para a narrativa de 

Legouvé, o qual considera como correto não falar imediatamente ao apresentar-se 

ao público. O orador deve entrar com o público em comunicação de olhares, depois 

convém pronunciar o título do que vai ser lido clara e simplesmente e, por fim, 

convém figurar, representar, pintar pelo som os diversos personagens, utilizando-se 

da “exageração” e da “afetação”. No Pequeno tratado há um encantamento pelas 

fábulas, ao se afirmar que na escrita de La Fontaine tudo é calculado, premeditado 

e, ao mesmo tempo, harmonioso, flexível e natural: “a arte está por toda aparte e o 

artifício em nenhuma” (Pequeno tratado, 1879, p. 76). Há tantas maneiras de ler os 

versos como há também muitas maneiras de representá-los. Todavia, a principal 

regra para a leitura de versos é imutável, inflexível, eterna e aplicável a homens e 

mulheres: deve-se parecer natural ao ler em voz alta. E por fim, no CAPÍTULO IV, 

UMA ÚLTIMA PALAVRA, há uma conclusão do livro, quando afirma-se: “eu não 

quero terminar este pequeno tratado sem ajuntar aqui uma consideração geral, que 
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me parece ser o complemento do mesmo” (Pequeno tratado, 1879, p. 83-84). Nesta 

parte, há a ênfase na voz, a qual é mostrada como o agente e o intermediário de 

todas as relações sociais. Assim sendo, todos os indivíduos devem aprender a ler e 

a falar, porque podem ser obrigados “a falar e a ler”. Além destas considerações, 

somente neste último capítulo, analisa-se mais detidamente a prática da leitura em 

voz alta com relação às mulheres, categoria que será analisada mais detidamente 

em momento posterior dessa dissertação.  

 

3.5 – Leitura em voz alta e silenciosa, nos espaços público e privado, por 
homens e mulheres 

 O livro Pequeno tratado de leitura em voz alta apresenta várias categorias 

interessantes aos estudiosos da leitura História da Leitura. Porém, antes de 

mencioná-las, faz-se importante tecer algumas considerações. Como já foi discutido 

no capítulo I dessa dissertação, o conceito de prática diz respeito às formas, de 

como cada leitor individualmente ou coletivamente realiza suas leituras. Sendo 

contextualizadas, as práticas mudam historicamente e variam conforme as 

condições culturais dos leitores. Todavia, ao longo desta pesquisa, não foram 

encontradas fontes que permitam afirmar se o Pequeno tratado de leitura, enviado 

às escolas públicas mineiras, chegou mesmo a ser utilizado em suas práticas 

escolares, por quem e como teria sido lido. Tampouco é possível saber o que seus 

leitores sentiam quando liam e, menos ainda, de quais ideias teriam se apropriado 

depois da leitura realizada. Mas também “não se pode fazer uma história das formas 

de sociabilidade [...] sem levar em consideração os conceitos abstratos ou as 

noções que são referências das práticas culturais” (CHARTIER, 2001, p. 124). Este 

livro oferece exatamente isto, na medida em que é um documento que busca fixar 

regras, normas para que a boa leitura em voz alta seja praticada, estabelecendo, 

portanto, um ideal de prática da leitura. Entre as categorias de análise organizadas 

para este capítulo, pode-se citar: a em voz alta e a silenciosa; a leitura em voz alta 

por homens e mulheres; no espaço público e no ambiente privado.  Tais pares de 

categorias foram escolhidos considerando os dados apresentados no capítulo II, 
uma vez que as diferenças das escolas por homens e mulheres foram bastante 

visíveis nos dados quantitativos apresentados no capítulo anterior. A questão de se 
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oferecer uma educação diferenciada para cada sexo era bastante importante para o 

século em questão. Os três pares de categorias de análise são os mais recorrentes 

em toda obra, o que também contribuiu para que fossem escolhidos. Tais categorias 

devem ser entendidas como  

construtos intelectuais que ajudam a compreender e/ou interrogar certa 
realidade, privilegiando a descrição/interpretação em detrimento da 
prescrição. As categorias de análise são modos de apreensão do real, aos 
quais nos achegamos em busca de uma interpretação legítima do universo 
social de personagens de outro tempo (NASCIMENTO, 2008, p. 20).   

 

O primeiro par de categorias de análise se refere à leitura em voz alta e à 

leitura silenciosa. Para o melhor entendimento deste par, faz-se necessário uma 

breve contextualização da leitura silenciosa. De acordo com Chartier (1991), a leitura 

silenciosa ou a “maneira de ler apenas com os olhos” foi inicialmente difundida entre 

os leitores do período Medieval. No século XV, a leitura silenciosa tornou-se a 

maneira usual de ler, caracterizando-se como uma prática de leitura individual, 

solitária e de memorização. A difusão da leitura silenciosa possivelmente relaciona-

se à expansão do Protestantismo, uma vez que esta prática era vista como aquela 

que permite uma relação direta entre o indivíduo e a divindade. Para alguns homens, 

esta maneira de ler “nutria a sua fé”, a partir da leitura íntima dos livros de Martinho 

Lutero, João Calvino ou da Bíblia. A leitura em silêncio fazia parte do cotidiano das 

elites. Utilizado de maneira individual, o livro tornou-se, assim, o companheiro de 

uma intimidade e o ato de ler em silêncio, sozinho, guarda a possibilidade do 

segredo.  

Ainda de acordo com Chartier (1991), no século XVI, nas cidades europeias 

em que houve maior propagação do Protestantismo, havia uma presença maior do 

livro como propriedade pessoal. Como exemplo, a posse privada do livro nas 

cidades da Alemanha representou-se 89% em Tubingen, 88% em Speyer e 77% em 

Frankfurt do total registrado nos inventários. Comparada com a França católica, a 

posse privada do livro em Paris registrou-se 22%, nas províncias ou novas cidades 

do oeste 36% e, por fim, em Lyon, 35% dos inventários que incluíram livros. 

Segundo Chartier (1991), percebe-se uma diferença significativa entre a posse dos 

livros na Alemanha e na França, devido a uma “rápida” expansão das ideias 

protestantes.          
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 Entende-se que a leitura silenciosa tornou-se uma prática “adequada” com a 

difusão das religiões protestantes. De acordo com Chartier (1999), tanto nos meios 

populares como nos mais elitizados, houve um progresso da leitura silenciosa e 

solitária. Mas, no final do século XVIII, a leitura em voz alta manifesta-se entre o 

mundo do texto e do leitor por dar uma força de persuasão às fábulas dos textos de 

ficção. Além desta consideração, de acordo com Chartier (1991), era muito comum 

uma leitura em voz alta feita pelos criados aos patrões. Esta prática fora considerada 

como uma das tarefas domésticas e, por isso, havia uma preferência por criados 

instruídos e também pelo ensino da habilidade da leitura e escrita para os homens 

que se ocupavam de serviços domésticos. De acordo com Isabel Cristina Alves da 

Silva Frade e Francisca Izabel Pereira Maciel (2006), que pesquisam o Brasil no 

período oitocentista, em nossas terras, o processo de leitura estava fundamentado 

na leitura oral e também na silenciosa. A leitura em voz alta era a mais utilizada no 

processo de ensino. Mas, segundo elas, esta maneira de ler, além de ser demorada, 

comprometia a compreensão, se comparada à leitura silenciosa. Para outros 

pesquisadores do século XIX, Batista e Galvão (2009), a leitura em voz alta fazia 

parte não apenas da cultura escolar, como também das diferentes instâncias sociais, 

mesmo no interior de grupos tradicionalmente letrados. Penso que tais instâncias 

sociais que se organizavam em torno da leitura, podem ser entendidas tanto como 

espaços públicos quanto como espaços privados.       

A prática de leitura silenciosa não é vista como a prática mais adequada 

segundo o livro Pequeno tratado de leitura aqui analisado. De acordo com o 

Pequeno Tratado, no “Capítulo II” (primeira parte), o talento do leitor que lê em voz 

alta consiste em fazer com que os ouvintes percebam as belezas das obras que lê e 

também as compreendam. Porque a leitura em voz alta permite uma capacidade de 

análise que jamais pode ser conseguida com a leitura silenciosa. Mais uma vez, o 

Pequeno tratado diz trazer exemplos pessoais do professor Legouvé para dar maior 

visibilidade às ideias nele contidas. Um dos exemplos diz que o professor Legouvé 

tinha lido um trecho de peça de Corneille silenciosamente e, ao experimentar ler o 

mesmo trecho em voz alta, deparou-se com uma dificuldade de execução, mas o 

resultado foi surpreendente e o levou a refletir. Legouvé relatou que, quando lido em 

voz alta, o trecho da peça mudara de aspecto, pois “brilha com luz nova” e o 

pensamento do autor da peça passava a aparecer claramente. Ao relatar sua 
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experiência, o professor Legouvé mostra que a leitura em voz alta era mais eficiente 

do que a silenciosa e deveria ser tomada como uma lição:  

Na verdade, eu não conheço nada mais penoso e por conseguinte mais útil, 
do que levar até o fim aquelle período terrível de dezessete linhas, sem 
descansar uma só vez durante o caminho, sem parecer fatigado, fazendo 
sempre sentir, pelas inflexões, que a phrase não está acabada, de modo a 
deixal-a desenrolar-se em toda a sua amplitidão, e em toda a sua 
magestosa flexibilidade (Pequeno tratado, 1879, p. 70).   

       

Segundo a citação, apesar de ser difícil a execução da leitura em voz alta, 

depois de fazê-la, o leitor conseguiu compreender o trecho ao qual se dedicava. 

Desse modo, ao longo das discussões do Pequeno tratado, percebe-se uma 

representação mais positiva da prática da leitura em voz alta do que da leitura 

silenciosa. Além destas considerações, o Pequeno Tratado, na segunda parte, 

capítulo IV, referencia que a leitura em voz alta articula a praticidade com os 

prazeres da arte: “A utilidade pratica, os prazeres da arte, as satisfações do amor 

proprio, não são os unicos frutos do estudo da leitura em voz alta. Ella exerce 

também sua influencia sobre os sentimentos mais charos” (Pequeno tratado, 1879, 

p. 84). A prática de leitura em voz alta é, de acordo com o Pequeno tratado, 

diferenciada da silenciosa, pois o leitor, ao utilizar a voz, consegue atingir e aflorar 

os sentimentos, o que ajuda na compreensão do texto lido.  Retomando  Chartier, 

segundo este historiador, no século XVIII, a leitura em voz alta poderia ser proferida 

de modos variados, uma vez que “aqueles capazes de ler os textos não o fazem da 

mesma maneira, e há uma grande diferença entre os letrados talentosos e os 

leitores menos hábeis, obrigados a oralizar o que lêem para poder compreender” 

(2001, p. 124). É importante enfatizar que a leitura em voz alta, considerada como 

ideal e descrita no Pequeno tratado, é a dos “letrados talentosos” citada por Chartier. 

Esta leitura em voz alta, considerada no Pequeno tratado como uma “arte” é que 

deveria ser ensinada nas escolas primárias e não aquela leitura balbuciada, sem 

cadência, utilizada por leitores pouco hábeis. Todavia, de acordo com o Pequeno 

tratado, nem todas as pessoas que sabem ler têm talento para se tornar um bom 

leitor em voz alta. Porque cada indivíduo é dotado de alguma distinção proporcional 

à sua inteligência e aos seus meios naturais.  Para o Pequeno tratado, o indivíduo 

deve ler como fala, desde que fale bem. No que se refere ao segundo par de 

categorias, que diz respeito à leitura em voz alta no espaço público e no espaço 
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privado, faz-se necessário contextualizar o que se entende por esfera privada e 

pública, considerando esta última o lócus para o debate de ideias.    

O espaço privado pode ser representado pela casa de cada sujeito. Sendo 

assim, um espaço de intimidade, da vivência doméstica, no qual a mulher fora a 

protagonista da leitura privada, silenciosa, solitária, etc. De acordo com Chartier 

(2001) o termo “pessoas privadas” significa indivíduos em sua privacidade e não em 

conjunto. Além desta definição, para Chartier, a constituição de uma esfera privada 

“fundamenta-se nas práticas do escrito lido ou produzido, nas práticas de leitura 

comunitária ou individual, nas transformações da relação do indivíduo com os outros 

ou consigo mesmo mediante a cultura escrita” (2001, p. 64). Este historiador afirma 

que Philippe Ariès, ao destacar a “invenção” de uma esfera privada, a considera 

como uma maneira de individualização. Nessa esfera, o indivíduo solitário lê em 

silêncio e em sua privacidade. Para ele, no século XVIII, a invenção da privacidade é 

a condição para uma nova definição do público. Um exemplo de leitura em voz alta 

na esfera privada é quando no livro Pequeno tratado de leitura, especificamente na 

segunda parte, CAPÍTULO V, faz-se referência ao poder de leitura da menina que é 

útil para o espaço privado: “que ventura para a menina de poder, por meio de 

algumas paginas bem lidas, acalmar aquelle que soffre, consolar aquella que chora, 

distrahir aquelle que geme!” (1879, p. 84-85). Durante toda a obra Pequeno tratado 

de leitura em voz alta, enfatiza-se que a leitura em voz alta deve ser feita por 

homens em um espaço público. Em relação ao espaço privado, a leitura seria 

realizada principalmente pelas mulheres. Ao se referir ao século XIX brasileiro, a 

pesquisadora Mônica Yumi Jinzenji afirma que “não havia uma separação tão lapidar 

entre público e privado” (2008, p. 30), pois estes espaços em grande medida 

interpenetravam. Como por exemplo, nos séculos XVII e XVIII, em Minas Gerais, as 

mulheres se inseriam de forma significativa nas funções terciárias, como: parteira, 

doceira, lavadeira, costureira, vendedoras ambulantes, prostitutas, etc. As mulheres 

tiveram uma participação tanto nas atividades domésticas como também no mundo 

do trabalho.     

O historiador Roger Chartier afirma que era muito comum que os sujeitos que 

não sabiam ler participassem de leituras comunitárias. Para Chartier (1999), os 

sujeitos que não tinham habilidade da leitura, quando se reuniam em público, 

ouviam leituras mediadas pelas vozes de leitores mais hábeis e adquiriam alguma 
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intimidade com a obra lida/ouvida. Outro exemplo de Chartier (1991) sobre aqueles 

que não sabiam ler, mas que participavam de leituras comunitárias é quando uma 

criança se depara com a escrita e reconhece de imediato os textos já ouvidos, 

memorizados e decorados. Assim, entende-se que não saber ler, mas saber ouvir 

uma leitura, era prática comum no século XVIII francês. Também Luiz Carlos Villalta 

(1997), ao analisar Minas Gerais no século XVIII, considera que as leituras 

comunitárias em voz alta proliferaram tanto nos espaços públicos quanto nos 

privados, na medida em que poucos sabiam ler. Ao analisar os estatutos de uma 

sociedade de leitura que se tentou criar em São João del-Rei nos idos de 1827, 

Morais descobriu que, segundo as normas de funcionamento daquele espaço de 

sociabilidade de ideias, “as folhas públicas em ‘línguas communs’ deveriam sempre 

ser lidas em silêncio, mas as publicadas em ‘linguas menos vulgares poderão ser 

[lidas] por um interprete, [...] mas em lugar separado’” (2002, p. 103-104). Ou seja: a 

leitura em voz alta, nesse caso, era um recurso para aqueles que, apesar de 

saberem ler, não eram versados em determinados idiomas.     

 Chartier (2001, p.123) considera duas definições de público. A primeira  

considera “o público” como espaços de sociabilidades: o salão, o café, o clube, a 

sociedade literária, a loja maçônica etc. “Nestas sociabilidades os sujeitos privados 

fazem um exercício público de sua razão, de sua razão crítica da autoridade, seja da 

Igreja ou do Estado” (CHARTIER, 2001, p. 64). A criação da esfera pública 

aconteceu a partir das formas e dos lugares de sociabilidades. Como por exemplo, 

na Europa do século XVIII e na América Latina do século XIX. A segunda definição 

de público é mais abstrata, pois “o público” se apresenta em uma série de lugares 

particulares. Como por exemplo, a circulação de um impresso entre pessoas de uma 

esfera privada, que se comunicam entre si, por meio da circulação deste impresso.  

No Brasil do século XIX, de acordo com Morais (2002), “o público” relacionou-se à 

criação de uma esfera pública de debates de ideias importantes para o período. Este 

“espaço público” de debates predominante masculino e burguês, começou a se 

esboçar em locais de sociabilidades como cafés, clubes, sociedades literárias. O 

Pequeno tratado de leitura, na segunda parte, no CAPÍTULO IV, faz referência sobre 

a leitura em voz alta em espaços públicos:  
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Comícios, commissões, congressos, assembleas eleitoraes, assembleas 
industriaes, assembleas commerciaes, reuniões litterarias, reuniões 
scientíficas, são outras tantas formas novas da vida publica, que envolvem 
a quase totalidade dos cidadãos, e podem, em um momento dado, forçar o 
mais obscuro, assim como o mais illustre, ao papel de leitor ou de orador 
(Pequeno tratado, 1879, p. 83, grifos meus).  

 

Assim, as “formas novas da vida pública” foram fortemente relacionadas aos 

homens, que ocupavam espaços políticos e de debate de ideias, que se tornaram 

mais comuns entre nós durante o século XIX: comícios, congressos, assembleias e 

reuniões em que se realizavam a leitura em voz alta para um público. Conforme o 

Pequeno tratado, tanto um homem mais obscuro, como um mais ilustre pode ser 

forçado a se tornar um leitor ou orador em público. Diante disso, se um homem com 

cargo público expressivo ler mal, será mal interpretado e mal compreendido e, até 

mesmo ridicularizado pelo público que o escuta. Todavia, se seu discurso for claro e 

convincente, será indiscutível.        

 Dando continuidade à discussão sobre homens que ocupavam cargos 

públicos, de acordo com Morais (2002) a maioria destes homens era letrada e 

desenvolvia atividades profissionais que requeriam tanto a prática da leitura como a 

da escrita. Além destas atividades, havia outras como de comerciantes, 

administradores públicos, notários, clérigos e etc, que requeriam a prática do 

cálculo.          

O terceiro e último par de categorias a ser analisado diz respeito à leitura em 

voz alta por homens e mulheres. De acordo com Lyons (1999, p.165), no século XIX, 

o público leitor da Europa ocidental atingiu a habilidade da leitura e da escrita, nas 

maiores cidades. Na França, metade da população masculina e 30% das mulheres 

sabiam ler. Na Inglaterra, 70% dos homens e 55% das mulheres sabiam ler. Vale 

destacar que a leitura entre homens estava relacionada ao espaço público e a leitura 

entre as mulheres estava relacionada ao espaço privado. De acordo com Morais 

(2009, p. 214), entre 1750 e 1850, na Vila e Termo de São João del-Rei (Minas 

Gerais), entre os 787 testamentos originais analisados, havia 477 feitos por homens 

(60%) e 310 por mulheres (39%). A pesquisadora considera que a assinatura pode 

mostrar alguma intimidade com a cultura escrita. Entre os que sabiam assinar, foram 

encontrados 403 homens (o que equivale a 51,2% do total e a 84,4% do grupo 

masculino). Entre as mulheres, foram contabilizadas 116 assinantes, número que 
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representa 14,7% do total e 37,4% do grupo de mulheres. Tais dados mostram uma 

grande desigualdade entre as capacidades de leitura e escrita de homens e de 

mulheres da região pesquisada por Morais. Para se entender o século XIX, esta 

questão não pode ser desconsiderada, fazendo-se necessária uma discussão sobre 

as mulheres leitoras.       

De acordo com Jinzenji (2008), no século XIX, as mulheres leitoras em Minas 

Gerais liam periódicos, como o Espelho Diamantino, que foi o primeiro impresso 

voltado para o sexo feminino e O Mentor das Brasileiras. No caso deste último 

impresso, a temática “bellas artes” se dirigia às potencialidades intelectuais das 

mulheres. Além destas, havia no Mentor das Brasileiras temas relacionados à 

educação moral, modas e enfeites e política. Outro tipo de impresso voltado para a 

leitura das mulheres eram as Fábulas de La Fontaine, como por exemplo, a fábula 

intitulada a raposa e águia e seus filhotes. Já nas Aventuras de Telêmaco, a 

passagem que trata da temática paixão avassaladora e amor também fora voltada 

para a leitura de mulheres. Esta pesquisadora afirma que os livros voltados para o 

público feminino foram produzidos predominantemente no formato in-oitavo (16,5 x 

10,5 cm), pois as mulheres estariam familiarizadas à leitura de obras com estas 

características38. Em outras províncias houve a produção de impressos voltados 

para o público feminino, como por exemplo, em São Paulo, Manual das Brasileiras, 

no Rio de Janeiro, Luz Brasileira e em Pernambuco, O Popular, etc. Além de 

impressos voltados para o público feminino, havia escritoras que produziam ensaios 

de literatura para o Mentor das Brasileiras e, na maioria das vezes, os seus nomes 

não eram revelados. E de acordo com Galvão (2009, p. 122), na Província de 

Pernambuco estudos mostram que havia mulheres escritoras. Para esta 

pesquisadora a ausência de mulheres como autoras, possivelmente é por causa da 

adoção de pseudônimos masculinos, como exemplo, Madame Fouillé, conhecida 

como G. Bruno, autora do livro Tour de France par deux enfants, publicado em 1887. 

 Retomando a situação francesa, segundo Lyons (1999), as mulheres leitoras 

na França tinham gostos mais mundanos. Entre os livros que liam, destacava-se a 

temática de cozinha, revistas e, sobretudo, os romances populares, considerados 

por ele os mais “baratos”. A leitura de romances era a atividade favorita das 
                                                            
38Vale lembrar que o Pequeno tratado de leitura em voz alta foi publicado no formato longo in-doze 
sendo portanto, maior que os livros in oitavo voltados para o público feminino, conforme destaca 
Jinzenji (2008).  
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mulheres, sobretudo daquelas que residiam nas províncias francesas. Estas 

mulheres liam em torno de cinco ou seis volumes por mês. Todavia, as mulheres 

não eram as únicas leitoras de romances, mas as mesmas eram tidas como 

protagonistas da ficção romântica e popular. A leitura de romances era considerada 

como a que mais agradava às mulheres por elas serem vistas como pessoas em 

que prevalecia a imaginação, com capacidade intelectual limitada, frívolas e 

emotivas. Assim, a leitura de romances tinha um importante papel na sociabilidade 

feminina. Enquanto nos bares e cabarés, os homens discutiam assuntos públicos a 

partir da leitura de folhas periódicas impressas, na esfera privada a leitura de 

romances e manuais práticos era muito comum entre as mulheres, sobretudo as 

burguesas do XIX. O Lyons (1999) afirma que pesquisadores39, no século XIX 

descobriram que as mulheres da classe popular não deixavam de ler revistas, 

romances, receitas e moldes de costura. A leitura realizada por estas mulheres, 

possivelmente acontecia em momentos de descanso e/ou folga de seu trabalho. 

Segundo Lyons (1999), as mulheres burguesas e/ou de classe média dificilmente 

enfrentavam dificuldades como leitoras, para adquirir um livro. Pois muitas delas 

eram usuárias das bibliotecas públicas circulantes. Isso acontecia nas maiores 

cidades, como por exemplo, em Paris. Desse modo, para Chartier (1991), a leitura 

em voz alta era mais comum nos grupos masculinos que se reuniam nos cafés, nas 

oficinas, etc, enquanto para a mulher leitora do XIX relaciona-se a uma leitura 

individual e silenciosa, algo que relegava a leitura em voz alta.     

Dando continuidade a essa discussão da leitura em voz alta nos grupos 

masculinos e femininos, faz-se necessário retomar o livro em análise neste capítulo. 

O Pequeno tratado de leitura pode ser considerado uma obra moralizante. Faz 

referência à leitura feminina somente no último capítulo, (capítulo IV da segunda 

parte), como a mulher que cuida do lar e da educação dos filhos: “deu-lhes a 

natureza uma flexibilidade de órgãos, e uma facilidade de imitação, que se prestam 

maravilhosamente a todas as artes d’interpretação, e, por conseguinte ao talento da 

leitura” (Pequeno tratado, 1879, p. 84). Nas mulheres este talento se une a “mais 

doce” ocupação doméstica e aos seus deveres de família como esposas, irmãs e 

filhas. Tal ideia mostra como a representação da leitura em voz alta também era 

                                                            
39De acordo com Lyons (1999, p.174), tais pesquisadores eram: Anne-Marie Thiesse, na França, e 
Lyons e Taksa, em Sydney.  
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vista como algo positivo para as mulheres. Todavia, esta prática deveria ser 

realizada no ambiente doméstico e não no espaço público.  Além disso, no Pequeno 

tratado há uma comparação entre a arte da leitura das mulheres com a das 

meninas, que apresentam uma facilidade de imitação, de acordo com o Pequeno 

tratado de leitura, segunda parte, no capítulo I, que mostra: 

Escutastes algum dia uma menina contando um segredo, que ella 
sorprehendeu, alguma scena misteriosa a que assistiiu, tal como Louison 
do Doente Imaginario? Ella imitará todas as vozes! Reproduzirá todos os 
tons! Acreditareis ver os personnagens; ouvil-os! ... Pois bem! 
Immediatamente depois, sem transição pedi a esta mesma menina que 
vos leia esta mesma scena em Molière, ou alguns versos de Joas em 
Athalia, e ella começará com seu tom de lamentação, esse tom monoto, 
e de imbecilidade, com que, em geral, lêem os meninos (Pequeno 
tratado, 1879, p. 63). 

  

Tanto a leitura em voz alta praticada pelas mulheres, quanto a leitura das 

meninas deveria ser uma arte de interpretação, pois ambas apresentam um talento 

de leitura que se relaciona à imitação. Esta facilidade de imitação possivelmente 

relaciona-se à capacidade de imaginação que era creditada às mulheres. O talento 

de leitura das mulheres relaciona-se, principalmente, a seus deveres de família 

como filhas, mães e esposas40. Portanto, o livro Pequeno tratado de leitura em voz 

alta, refere-se à mulher enquanto dona do lar, que cuida do marido, dos filhos e, 

sobretudo, da educação de seus filhos. Vale destacar que, no contexto do século 

XIX, as mulheres eram excluídas de participação política e no Pequeno tratado de 

leitura afirma-se que a sua prática de leitura em voz alta deveria acontecer no 

espaço privado. Isto não quer dizer que todas as mulheres vivessem presas nos 

ambientes domésticos, submissas aos pais e maridos. Conforme Morais, “as 

pesquisas mais recentes sobre a História das Mulheres no Brasil indicam que elas 

poderiam se ocupar de vários papéis no mundo do trabalho” (2009, p. 184). 

Segundo Maria Beatriz Nizza da Silva (2002), as mulheres poderiam se ocupar de 

                                                            
40 Vale destacar que o Pequeno tratado referência à mulher em uma ocupação doméstica, em um 
espaço privado. De acordo com Cecília Vieira do Nascimento, no século XIX, na província de Minas 
Gerais, há uma combinação de fatores econômicos, ideológicos e sociais favoráveis ao trabalho das 
mulheres no magistério. A suposta saída dos homens da sala de aula coincidiria com alterações na 
percepção sobre o lugar e a importância feminina na família. As mulheres buscavam-se atrair pela via 
do discurso da missão, da vocação, uma vez que, pelo discurso oficial havia o ideário da adequação 
feminina ao magistério (2008, p. 9). 
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vários trabalhos, como a panificação, o comércio, a costura, o ofício de tecedeira. As 

senhoras brancas, ou “donas”, muitas vezes, geriam seus patrimônios. Desta 

maneira, “a ociosidade das mulheres constantemente apontada constitui uma 

generalização” indevida (2002, p. 169). O Pequeno tratado de leitura em análise 

oferece, portanto, uma representação de mulher letrada, voltada para o ambiente 

doméstico e devotada à família, que não necessariamente corresponde ao que as 

mulheres viviam.  Segundo o Pequeno tratado de leitura em voz alta, para os 

homens, o talento da leitura em voz alta é representado como: “um instrumento de 

trabalho, um meio de successo profissional” (1879, p. 84). A leitura em voz alta para 

os homens era uma leitura utilizada em público e no trabalho. Como visto 

anteriormente, naquele contexto, espaço público se refere a reuniões e debates de 

ideais em diversos locais, desde cafés até mesmo à imprensa periódica e o mundo 

político. Era muito comum, no século XIX, os homens ocuparem cargos públicos 

como os de vereadores, militares e, além desses, cargos religiosos e, ainda, 

poderiam ser advogados. Em tais ocupações, a leitura em voz alta era utilizada de 

modo bastante corriqueiro. Para ocupar tais cargos, os meninos deveriam ser 

treinados como bons leitores desde os tempos de escola:  

As noções de leitura, que tiverem adquirido na escola, os seguirão em 
toda a sua vida; quando homens se utilisarão do que tiverem aprendido 
como discípulos; e assim sua habilidade de leitores os ajudará a cumprir 
melhor os seus deveres, e a melhor exercer os seus direitos de cidadãos 
(Pequeno tratado, 1879, p. 82).  

 

Assim, pode-se finalizar, dizendo-se que o Pequeno tratado analisado ao 

longo deste “Capítulo III” apresenta, com ênfase, a prática da leitura em voz alta 

para os homens, que deveriam ocupar os espaços públicos, característicos da 

sociedade dos oitocentos.  
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BREVES CONSIDERAÇÕES 

 

 O presente trabalho buscou analisar como se dava a circulação de livros de 

uso escolar nas escolas elementares de Minas Gerais. O livro escolar tem sido uma 

temática pouco pesquisada entre os estudiosos da História da Educação Mineira.  

 Os dados obtidos com esta pesquisa puderam ser cotejados com os 

resultados apresentados por outros pesquisadores, que analisaram a difusão dos 

livros de uso escolar em Pernambuco e no Rio de Janeiro. Tais comparações 

mostram que muitos alunos pobres eram matriculados nas escolas elementares da 

Província Mineira. A partir das análises nas correspondências de pedidos e 

remessas de livros, o Estado Provincial de Minas investiu na compra de materiais 

para os “alumnos pobres”, por meio do fundo escolar, que foi proposto pelo 

Presidente Antônio Gonçalves Chaves e criado em 1883. Em 1888, a verba 

destinada à aquisição de livros e auxílios aos estudantes pobres foi suprimida. Vale 

destacar que a iniciativa do Estado Provincial de Minas, ao criar tal fundo com 

objetivo de amparar os estudantes pobres, foi uma estratégia de estabelecer 

condições para a existência desses estudantes no mundo escolar. Além dos 

investimentos do Estado Provincial, houve outras formas de aquisição de livros 

escolares. Tais formas foram as doações de livros pelos escritores às escolas 

públicas elementares. Além da doação, outros escritores também vendiam suas 

obras para essas escolas. Tais atos pareciam muito comuns no período, de acordo 

com os Relatórios dos Presidentes da Província de Minas Gerais, discutidos no 

“Capítulo II” de nossa pesquisa. Os Relatórios produzidos pelos Presidentes da 

Província de Minas atestaram os gastos do Estado Provincial com as escolas 

públicas de ensino elementar.  Esses gastos foram referenciados nas 56 

correspondências de pedidos e remessas de livros, que mostram a quantidade de 

livros e títulos enviados às escolas elementares. Dentre os livros enviados a tais 

escolas de várias localidades mineiras, 50 (17%) corresponderam às remessas e 3 

(1%) corresponderam aos pedidos. Tais correspondências revelaram que foram 

distribuídos 36 títulos de livros entre 299 exemplares de livros, no período de 1870-

1888.  Além dos títulos de livros, também foram enviados às escolas elementares 

títulos de coleções, ainda que representassem para o período analisado um número 
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muito reduzido. Diante das análises mais detidas de autores e títulos de livros, 

mostrou-se que o Abílio César Borges (conhecido como o Barão de Macaúbas) foi o 

autor mais citado em tais correspondências. Assim, o Barão de Macaúbas foi um 

autor de muito sucesso no Brasil oitocentista e, também, ocupou vários cargos 

ligados à instrução pública.      

 A quantidade dos títulos de livros distribuídos para as várias localidades da 

Província mineira foi contabilizada a partir de uma análise quantitativa. Com 56 

correspondências de pedidos e remessas de livros, foram enviados 1766 volumes 

de livros e 36 volumes de coleções. A partir de nosso recorte cronológico, analisou-

se que, no ano de 1870, foi distribuído apenas um volume para Santa Rita do Rio 

abaixo (0,05%). Em 1882, foram enviados para as escolas elementares 539 volumes 

de livros (30,52%) e mais 36 volumes de coleções (100%). Nesse ano, a localidade 

contemplada foi São Sebastião da Pedra do Anta, com 212 volumes (12% do total 

de 1.766 e 39,3% de 539). O ano de 1887 foi o mais contemplado com o 

recebimento de livros. Como mostrado, o fundo escolar ainda estava em vigor, pois, 

nesse ano, foram contabilizados 801 volumes de livros (ou 45,35% do total recebido) 

e a localidade que mais recebeu livros nesse referido ano foi Ouro Preto, com 168 

volumes (9,51% de 1766 e 20,97% de 801). Por fim, no ano de 1888, período em 

que foram suspensas as verbas para compras de livros e materiais escolares, foram 

enviados às escolas elementares 349 volumes (19,76%). E Mariana se destacou 

com 49 volumes (2,77% de 1766 e 14% de 349).       

 Os títulos de livros mais recorrentes estavam relacionados à temática da 

leitura.  Na sociedade oitocentista brasileira, houve a difusão da leitura, que, de certa 

maneira, envolveu tanto os homens, como também as mulheres, os estudantes das 

camadas pobres, etc. Os resultados dessas análises indicaram que o ensino 

prioritário nas escolas elementares mineiras era o da leitura e que as escolas 

masculinas foram as privilegiadas com tais remessas. Foi demonstrado que as 

escolas para o sexo masculino receberam 765 volumes (43,31%) e mais 12 de 

coleções (33,33%), pois a finalidade do Estado Provincial de Minas no final do 

império foi investir na educação dos homens para a formação de futuros cidadãos. 

 O livro de leitura que foi analisado no “Capítulo III”, como dito em páginas 

anteriores desse trabalho, representou 7,02% do total de 1.766 volumes de livros e 

foi a sexta obra que mais circulou para as escolas elementares nas Minas Gerais. 
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 Tal obra trouxe aos leitores os benefícios da leitura em voz alta, os quais são 

representados positivamente pelo Pequeno tratado de leitura. Ao longo dessa obra, 

foi analisada a intenção de persuadir o leitor de que a prática da leitura em voz alta 

era a mais adequada e necessária para os finais do século XIX. Tal prática 

envolveria o ensino das escolas elementares a todos aqueles que tinham de ler ou 

falar em público. A análise dessa obra, permitiu afirmar que a leitura em voz alta 

deveria ser ensinada a todos, uma vez que foi considerada pelo Pequeno Tratado 

como mais eficaz que a leitura silenciosa. Reforçando a ideia do Estado Provincial 

de Minas em investir na educação de homens, o Pequeno Tratado ofereceu uma 

representação da mulher letrada, voltada para o ambiente doméstico e devotada à 

família, que não necessariamente correspondeu ao que as mulheres viviam. De 

maneiras contrárias ao Pequeno Tratado, outras literaturas discutidas no último 

capítulo de nosso trabalho mostraram que as mulheres também se ocuparam de 

vários trabalhos, articulando tanto no ambiente privado, como também no espaço 

público.            

 O presente trabalho não teve como pretensão esgotar a discussão que o 

norteou. Como a temática estudada apresenta certo ineditismo, é certo que foram 

abertas várias possibilidades para estudos futuros. No presente estudo, existem 

lacunas apresentadas pelas fontes. Não foi possível identificar quantos eram os 

estudantes pobres matriculados nas escolas elementares das localidades 

analisadas, tampouco foi possível identificar onde esses estudantes residiam, uma 

vez que as fontes indicavam apenas expressões para referenciar os tipos de alunos. 

Vale destacar que as fontes permitiram afirmar que os livros escolares eram 

enviados às escolas elementares, mas não foi possível localizar uma documentação 

que afirmasse que tais livros eram realmente usados pelos alunos em tais escolas. 

Também não foram referenciados nas fontes em que editoras os títulos de livros 

foram publicados. Tais títulos, na maioria das vezes, apareceram escritos de 

maneira incompleta, possivelmente pela Inspetoria Geral da Instrução Pública. Há 

correspondências em que não foram registrados muitos dos autores, com exceção 

de Abílio César Borges, que foi referenciado na maioria delas.  Além das lacunas 

encontradas nas correspondências de pedidos e remessas de livros de uso escolar, 

os Relatórios dos Presidentes da Província de Minas Gerais também apresentaram 

muitas lacunas, devido à imprecisão de dados. Entre as lacunas deixadas por esse 
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trabalho, há de se destacar que não foi possível localizar um exemplar do Terceiro 

livro de leitura, de Abílio, publicado em 1869, para fazer uma comparação com o 

artigo As regras para ler bem.  Outra lacuna importante deixada por essa 

dissertação foi o não acesso ao Pequeno tratado de leitura de 1877, publicado em 

francês. Essas lacunas, possivelmente, poderão ser contempladas em futuras 

pesquisas, uma vez que esse trabalho passa, de certa forma, a contribuir para o 

campo da História da Educação.  Vale também destacar que nosso trabalho 

enfrentou um desafio ao longo de sua construção, devido à mudança do foco da 

pesquisa. Tal desafio esteve voltado para a localização do livro escolar, que teve 

uma recorrência nas correspondências trocadas entre o Estado Provincial de Minas 

e as escolas elementares.  Esses documentos enfatizaram que a prática da leitura 

em voz alta era um ato que misturava técnica com arte, que deveria ser realizada 

por homens nos espaços públicos. 
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ANEXOS 
ANEXO I 

 
I CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - 6 A 9 DE NOVEMBRO DE 2000 

EDUCAÇÃO NO BRASIL: HISTÓRIA E HISTORIOGRAFIA – 231 TRABALHOS 

NOME(S) DO(S) 
PESQUISADOR (ES) 

TÍTULO DO TRABALHO E 
PÁGINA 

PERÍODO DO 
TRABALHO 

INSTITUIÇÕES 

ADEMIR GEBARA PH. D 

 

MENSAGENS PRESIDENCIAIS E 
LIVROS DIDÁTICOS NO 

BRASIL/P.23 

1889-1985 FACULDADE DE 
EDUCAÇÃO – UNIMEP 

SELMA RINALDI DE 
MATOS 

 

O PROGRAMA NACIONAL DO 
LIVRO DIDÁTICO E A FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES PARA O 
ENSINO FUNDAMENTAL E 

MÉDIO/P.64 

DÉCADA DE 90(?) DEPARTAMENTO DE 
HISTÓRIA 

PUC-RIO 

IVAINE MARIA TONINI CENAS ÉTNICAS NO LIVRO 
DIDÁTICO DE GEOGRAFIA/P.130 

1900-2000 UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SANTA 

MARIA 

MARIA JOSÉ REMÉDIOS ANA DE CASTRO OSÓRIO E A 
CONSTRUÇÃO DA GRANDE 
ALIANÇA ENTRE OS POVOS: 

DOIS MANUAIS DA AUTORIA DA 
ESCRITORA PORTUGUESA 

ADOPTADOS NO BRASIL/P. 162 

INÍCIO DO SÉCULO 
XX 

ESCOLA SEC. D. FILIPA 
DE LENCASTRE 

VIVIAN BATISTA DA SILVA MANUAIS QUE ENSINAM 
PROFESSORES A ENSINAR: A 
CONSTRUÇÃO DE SABERES 
PEDAGÓGICOS EM LIVORS 
DIDÁTICOS USADOS POR 

NORMALISTAS (1930-1970)/P. 165 

1930-1970 FE-USP 

IOLE MARIA FAVIERO 
TRINDADE 

A ADOÇÃO DA CARTILHA 
MATERIAL NA INSTRUÇÃO 
PÚBLICA GAÚCHA/P. 316 

FINAL DO SÉCULO 
XIX E INÍCIO DO 

SÉCULO XX 

UFRGS/FACED 

LÍGIA REGINA KLEIN O MANUAL DIDÁTICO COMO 
INSTRUMENTO DE 

OBJETIVAÇÃO DO TRABALHO 
PEDAGÓGICO: UMA ANÁLISE DO 

CONTEXTO HISTÓRICO DA 
EMERGÊNCIA DO MANUAL 

DIDÁTICO E SUAS IMPLICAÇÕES 
NA ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA 

MODERNA/ P. 320 

? UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARANÁ – 

BRASIL 
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ANEXO II 
 

II CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - 3 A 6 DE NOVEMBRO DE 2002 

HISTÓRIA E MEMÓRIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA – 428 TRABALHOS 

NOME(S) DO(S) 
PESQUISADOR (ES) 

TÍTULO DO TRABALHO E 
PÁGINA 

PERÍODO DO TRABALHO INSTITUIÇÕES 

CARLOTA BOTO O BRASIL QUE PORTUGAL 
ESTUDOU NA ESCOLA: 

CULTURAS DE FRONTEIRAS/ 
P.12 

SEGUNDA METADE DO 
SÉCULO XIX PORTUGUÊS 

FEUSP 

LAURA MARIA 
BATISTA DA MORA 

GIRÃO 

O SIGNIFICADO DE “TACTO 
PEDAGÓGICO” NOS MANUAIS 

DE PEDAGIOGIA E DE 
DIDÁCTICA (ANTOLOGIA DE 

TEXTOS DO MAGISTÉRIO 
PRIMÁRIO PORTUGUÊS, (1800-

1960) /P. 15 

1800-1960 UL 

CÁTIA REGINA 
GUIDIO ALVES DE 

OLIVEIRA 

AS FACES DO LIVRO DE 
LEITURA/P. 63 

FINAL DO SÉCULO XIX UNESP 

VIVIAN BATISTA DA 
SILVA 

E 

ANTÓNIO CARLOS 
LUZ CORREA 

UMA HISTÓRIA DE LEITURA 
PARA PROFESSORES EM 
PORTUGAL E NO BRASIL 

(1930-1971) /  

P. 23 

1930-1971  USP 

 

UL 

MÁRCIA DE PAULA 
GREGÓRIO RAZZINI 

PRÁTICAS DE LEITURA E 
MEMÓRIA ESCOLAR/ P. 112 

1895, 1930 e 1950-1960 UNICAMP 

MARICILDE OLIVEIRA 
COELHO 

O LIVRO DIDÁTICO NO PARÁ 
DA PRIMEIRA REPÚBLICA/ P. 

137 

PRIMEIRA REPÚBLICA FEUSP 

MARIA DE LOURDES 
BARRETO DE 

OLIVEIRA 

A VOZ DA IGREJA CATÓLICA 
NA MODELAÇÃO DE 

PROFESSORES: LIVROS DE 
MONS. PEDRO ANÍSIO/ P. 129 

SÉCULO XIX E XX UEPB 

LEILA ANGÉLICA 
OLIVEIRA MORAES 

DE ANDRADE 

“PARA FORMAÇÃO DO BOM 
SERGIPANO”: UM ESTUDO DO 
LIVRO DDÁTICO MEU SERGIPE 
DE ELIAS MONTALVÃO/ P. 106 

SEGUNDA DÉCADA DO 
SÉCULO XX 

UFS 

ANA MARIA DE 
OLIVEIRA GALVÃO E 

MARTA REGINA DA 
COSTA CASTANHO 

O ENSINO DA LEITURA, 
ESCRITA E GRAMÁTICA NA 
INSTRUÇÃO PRIMÁRIA EM 

PERNANBUCO (1827-1889) /P. 
50 

1827-1889 UFPE 
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ARLETTE MEDEIROS 
GASPARELLO 

A PEDAGOGIA DA NAÇÃO NOS 
LIVORS DIDÁTICOS DE 

HISTÓRIA DO BRASIL DO 
COLÉGIO PEDRO II (1838-1920) 

/ P.324 

1838-1920 UFF 

IMGART GRÜTZMANN 
FAPERGS 

LEITURAS DA PRÁTICA E DA 
TERRA DE ORIGEM: O LIVRO 

DE LEITURA E A 
CONSTRUÇÃO DE UMA 
IDENTIDADE “TEUTO-
BRASILEIRA” /P.334 

FINAL DO SÉCULO XIX E 
INÍCIO DA SEGUNDA 
GUERRA MUNDIAL 

UNISINOS 

ANA MARIA T. 
PARRACHO BRITO 

 E 

ANA MARIA PATRÍCIO 
PEREIRA 

A PRESENÇA DO BRASIL NOS 
MAUNUAIS ESCOLARES 

PORTUGUESES NO PERÍODO 
DO ESTADO NOVO/ P. 367 

PERÍODO DO ESTADO 
NOVO 

ISHT 

 

EIC 

DEISE CRISTINA DE 
LIMA PICANÇO 

LECTURAS SELECTAS: LÍNGUA 
E CICILIZAÇÃO NOS LIVROS 
DIDÁTICOS DE ESPANHOL 

PUBLICADOS NAS DÉCADAS 
DE 40 E 50 NO BRASIL/ P. 381 

1942-1960 UFPR 

ISABEL CRISTINA 
ALVES DA SILVA 

FRADE  

E 

FRANCISCA IZABEL 
PEREIRA MACIEL 

O “ESTADO NOVO” NAS 
CARTILHAS DE 

ALFABETIZAÇÃO/ P. 404 

1937-1945 UFMG 

 

MARIA LINDACI 
GOMES DE SOUZA 

 E 

MARLÚCIA PAIVA 

LINGUAGENS ALTERNATIVAS 
NA CONSTRUÇÃO DO SABER: 

CHARGES E IMAGENS NOS 
LIVROS DIDÁTICOS/P. 427 

DÉCADA DE 1970 UFRN 

SÔNIA MARIA 
DAMASCENO DA 
SILVA BARRETO 

O ENSINO DA LÍNGUA 
PORTUGUESA EM 

PERNANBUCO NAS DÉCADAS 
DE 40 E 50 DO SÉCULO XX/P. 

447 

1940-1950 UFPE 

ANTÔNIO AUGUSTO 
GOMES BATISTA 

UM GÊNERO DE MANUAL 
ESCOLAR: OS PALEÓGRAFOS 

OU LIVROS DE LEITURA 
MANUSCRITA/ P.52 

SÉCULO XIX E PRIMEIRAS 
DÉCADAS DO SÉCULO XX 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE MINAS 

GERAIS 
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ANEXO III 
 

III CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ - 7 A 10 DE NOVEMBRO DE 2004 

A EDUCAÇÃO ESCOLAR EM PERSPECTIVA HISTÓRIA – 418 TRABALHOS 

NOME(S) DO(S) 
PESQUISADOR (ES) 

TÍTULO DO TRABALHO E PÁGINA PERÍODO DO 
TRABALHO 

INSTITUIÇÕES 

MARIA STEPHANOU SAÚDE, HIGIENE E CIVILIDADE EM 
MANUAIS/P. 20 

1939 UFRGS 

MARIA HELENA 
CAMARA 

A RETÓRICA DO AMOR: UM 
ESTUDO DE MANUAIS 

EPISTEOLARES (SÉCULO XIX E 
XX) / P.21 

SÉCULO XIX E XX PUCRS 

MARIA TERESA 
SANTOS CUNHA 

OS DIZERES DAS REGRAS, UM 
ESTUDO SOBRE MANUIAS DE 
CIVILIDADE E ETIQUETA/P. 22 

DÉCADAS DE 1920 
E 1930 

UDESC 

ANTONIO GOMES 
FERREIRA 

EDUCAÇÃO E REGRAS DE 
CONVIVÊNCIA E DE BOM 
COMPORTAMENTO NOS 

SÉCULOS XVIII E XIX/P.22 

SÉCULOS XVIII E 
XIX 

UNIVERSIDADE DE COIMBRA 

MÔNICA YUMI 
JINZENJI 

CARTAS SOBRE A EDUCAÇÃO 
DAS MENINAS POR HUMA SRA. 

AMERICANA: UM MANUAL PARA A 
FORMAÇÃO DE PROFESSORAS 

PRIMÁRIAS (1838) /P. 29 

1838 UNI-BH 

GISELLE BAPTISTA 
TEIXEIRA 

LIVROS ESCOLARES NO SÉCULO 
XIX: A PRESENÇA DE 
PESTALOZZI/P. 232 

SÉCULO XIX UERJ 

ANDRÉ COURA 
RODRIGUES 

O ENSINO DE HISTÓRIA NA 
PRIMEIRA REPÚBLICA: MANUAIS 
DIDÁTICOS E A REFORMA JOÃO 

PINHEIRO (1906) / P. 238 

1906 UFMG 

THABATHA ALINE 
TREVISAN 

A PEDAGOGIA POR MEIO DE 
PEDAGOGIA: TEORIA E PRÁTICA 
(1954), DE ANÔNIO D’ ÁVILA/P.243  

1954 FFC-UNESP 

MARIA APARECIDA 
JUNQUEIRA DA 
VEIGA GAETA 

PRÁTICAS DE REPRESENTAÇÃO 
AS VISÕES DE INFÂNCIA EM 

MANUAIS PARA O ENSINO DAS 
PRIMEIRAS LETRAS/P. 236 

PRIMEIRA 
METADE DO 
SÉCULO XX 

CENTRO UNIVERSITÁRIO 
MOURA LACERDA 

CLÁUDIA REGINA 
KAWKA MARTINS 

LIVROS DIDÁTICOS E ENSINO DE 
HISTÓRIA NOS ANOS SETENTA: 

MEMÓRIAS DE PROFESSORES/P. 
329 

1970 UFPR 

MARIA CRISTINA 
DANTAS PINA 

A ESCRAVIDÃO NO LIVRO 
DIDÁTICO DE HISTÓRIA: 

PROBLEMATIZANDO MOMENTOS 
DA HISTÓRIA DA EDUCAÇAÇÃO 
BRASILEIRA NO SÉCULO XX/ P. 

316 

SÉCULO XX UESB-UNICAMP 



130 

 

MARIA RITA DE 
ALMEIDA TOLEDO 

A INDÚSTRIA DE LIVROS, 
AMATERIALIDADE DO IMPRESSO 

E O CAMPO EDUCACIONAL: 
REFLEXÕES SOBRE A 

ORGANIZAÇÃO DO ACERVO 
HISTÓRICO DA CAMPANHA 
EDITORA NACIONAL/P. 40 

1930-1970 PUC-SO 

MÁRCIA DE PAULA 
GREGÓRIO RAZZINI 

LEITURA ESCOLAR 
REPUBLICANA: APONTAMENTOS 

HISTÓRICOS 

1889-1930 USP 

VIVIAN BATISTA DA 
SILVA 

 E  

ANTÓNIO CARLOS 
LUZ CORREA 

OS MANUAIS PEDAGÓGICOS E 
DISCURSO DE FORMAÇÃO DE 
PORFESSORES: SABERES EM 

VIAGEM PERMANTE/P. 98 

SÉCULOS XIX E XX USP 

UNIVERSIDADE DE LISBOA 

MARIA DE 
LOURDES 

BARRETO DE 
OLIVEIRA 

 A INSTRUÇÃO PÚBLICA ENTRE 
APLAUSOS E CRÍTICA NA 
PRIMEIRA METADE DOS 

NOVECENTOS NA PARAÍBA-
DISCURSOS E COMPÊNDIOS 

DIDÁTICOS/P. 110 

PRIMEIRA 
METADE DOS 
NOVECENTOS 

___ 

MARIA 
AUXILIADORA 

ACHMIDT 

A CONSTRUÇÃO DO CÓDIGO 
DISCIPLINAR DA HISTÓRIA: 

PROFESSORES PRODUZINDO 
MANUAIS DE DIDÁTICA E 

METODOLOGIA DE ENSINO NO 
BRASIL (1960-1970)/ P. 190 

1960-1970 UFPR 

SUZETE DE PAULA 
BORNATTO 

IDÉIAS SEM LUGAR NOS LIVROS 
DE PORTUGUÊS (1940/1980) – A 

CRÍTICA AO NORMATIVISMO 
FEITA POR ESCRITORES 

EXEMPLARES/ P. 211 

1940-1980  UFPR 

 

FRANCISCA IZABEL 
PEREIRA MACIEL  

E 

AGNALDO SOUSA 

INSTRUÇÃO PÚBLICA, MANUAIS 
ESCOLARES E ALUNOS POBRES 
NA PROVÍNCIA DE MINAS GERAIS 

1878-1928/P. 230  

1878-1928 FAE- UFMG 

 

ISABEL CRISTINA 
ALVES DA SIVA 

FRADE 

 E 

PRISCILA MARIA DE 
LANA 

“IMAGENS E LIVROS ESCOLARES: 
CARTILHAS” P. 254 

1890-1927  UFMG 
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ANEXO IV 
 

IV CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS - 5 A 8 DE NOVEMBRO DE 2006 

A EDUCAÇÃO E SEUS SUJEITOS NA HISTÓRIA – 457 TRABALHOS 

NOME(S) DO(S) 
PESQUISADOR (ES) 

TÍTULO DO TRABALHO E PÁGINA PERÍODO DO 
TRABALHO 

INSTITUIÇÕES 

VERA TERESA 
VALDEMARIN 

MANUAIS DIDÁTICOS PARA USO DE 
PREOFESSORES: MUDANÇAS E 

PERMANÊNCIAS NAS PRESCRIÇÕES 
PARA A PRÁTICA PEDAGÓGICA/ P. 20 

SÉCULOXIX  UFSCAR 

MARIA RITA DE 
ALMEIDA TOLEDO 

MODELO CATÓLICO DE LEITURA E 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA 

COLEÇÃO ATUALIDADES PEDAGÓGICAS 
– 1940-1970/P. 78 

1940-1970 PUC/SP 

MARIA JOÃO 
MOGARRO 

 

ESCOLANOVISMO E MODELO CATÓLICO 
DE LEITURA NA CIRCULAÇÃO E 
APROPRIAÇÃO DE MODELOS 

CULTURAIS: MANUAIS BRASILEIROS NAS 
BIBLIOTECAS DE FORMAÇÃO DE 

PREFESSORES EM PORTUGAL/ P. 80 

DÉCADAS DE 30, 40 E 70 
DO SÉCULO XX 

UNL 

MARTA MARIA 
CHAGAS DE 
CARVALHO 

A CAIXA DE UTENSÍLIOS E O TRATADO: 
MODELOS PEDAGÓGICOS, MANUAIS DE 
PEDAGOGIA E PRÁTICAS DE LEITURA DE 

PROFESSORES/ P. 81 

ÚLTIMAS DÉCADAS DO 
SÉCULO XIX ATÉ 

MEADOS DA DÉCADA DE 
1930 

UNISO/ USP 

FÁBIA LILIÃ 
LUCIANO 

OS MODELOS PEDAGÓGICOS NOS 
IMPRESSOS ADOTADOS NA ESCOLA 

PÚBLICA CATARINENSE DO SÉCULO XIX/ 
P. 107 

SÉCULO XIX UNESCO 

JOSÉ CARLOS DE 
ARAÚJO SILVA 

 

A NOVA ESCOLA PARA APRENDER A 
LER, ESCREVER E CONTAR E OS 

APONTAMENTOS SOBRE A EDUCAÇÃO 
DE UM MENINO NOBRE: LIVROS PARA 

USO DO ENSINO DAS PRIMEIRAS 
LETRAS NAS ESCOLAS 

SETENCENTISTAS P. 109 

1734-1772 UEBA 

SORAYA MENDES 
R. ADORNO 

LEITORAS ESCOLANOVISTAS PARA 
FORMAÇÃO NORMALISTA NO SUDESTE 

BAIANO (1945-1961) P. 110 

1945-1961 UESB 

GISELLE BAPTISTA 
TEIXEIRA 

ENTRE LIVROS DE “DOUTRINA CRISTÃ” E 
“HISTÓRIA”, AS CONTRIBUIÇÕES DO 

CÔNEGO PINHEIRO NA EDUCAÇÃO DO 
SÉCULO XIX/ P.243 

SÉCULO XIX UERJ 

MARCIA DE PAULA 
GREGORIO RAZZINI 

PRODUÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E 
EXPANSÃO ESCOLAR EM SÃO PAULO 

(1889-1930) /P. 258 

1889-1930 PUC/SP 

JOSÉ RICARDO 
ORIÁ FERNANDES 

AS LIÇÕES CÍVICAS DO VOVÔ: VIRIATO 
CORRÊA E A CULTURA HISTÓRICA 

ESCOLAR (1921-1962) /  P. 252 

1921-1962 USP 



132 

 

ANA MARIA 
GONÇALVES 

BUENO DE FREITAS 
E 

JORGE CARVALHO 
DO NASCIMENTO 

AS MADRES DA HISTORIOGRAFIA 
EDUCACIONAL: O MANUAL DE PEETERS 

E COOMAN/ P. 222 

1936-1970 UFSE 

ANDRÉ COURA 
RODRIGUES 

LIVROS ESCOLARES E REFORMA DO 
ENSINO: CONSIDERAÇÕES ACERCA DA 

PRODUÇÃO DIDÁTICA EM MINAS GERAIS 
NA REFORMA JOÃO PINHEIRO (1906-

1915) / P.225 

1906-1915 USP 

ESTER FRAGA 
VILAS-BÔAS 

CARVALHO DO 
NASCIMENTO 

A PEDAGOGIA DOS CATECISMOS 
PROTESTANTES NO BRASIL CATÓLICO/ 

P.236 

1864-1917 UNIVERSIDADE 
TIRADENTES 

HELOISA DE 
OLIVEIRA SANATOS 

VILLELA 

A CONSTITUIÇÃO DO AUTOR: 
FELISBERTO DE CARVALHO, O TRATADO 

DE METHODOLOGIA E O MERCADO 
EDITORIAL DE LIVROS DIDÁTICOS DO 

SÉCULO XIX/P.245 

SÉCULO XIX UFF 

EMERY M. GUSMÃO JOÃO RIBEIRO, AUTOR DE LIVROS 
DIDÁTICOS DE HISTÓRIA E DE LÍNGUA 

PORTUGUESA/P. 332 

SÉCULO XIX E SÉCULO 
XX 

UNESP 

MARIA TERESA 
SANTOS CUNHA  

ASSIM NAS PÁGINAS COMO NAS 
MARGENS: MARCAS DO LER EM LIVROS 
ESCOLARES DO ACERVO DO MUSEU DA 

ESCOLA CATARINENSE/ P.375 

DÉCADAS DE 20 A 70 SO 
SÉCULO XX 

UDESC 

JOSE CASSIO 
MÁSCULO 

PROFESSORES, ALUNOS E LIVROS 
DIDÁTICOS NAS CORRESPONDÊNCIAS 
DA EDITORA CAMPANHA NACIONAL/ P. 

251 

  

LÁZARA NANCI DE 
BARROS AMANCIO 

E 

CANCIONILA 
JANZKOVISKI 

CARDOSO 

LIVROS DE LEITURA E CARTILHAS NA 
ESCOLA PRIMÁRIA EM MATO GROSSO: 
UMA ANÁLISE A PARTIR DO PAPEL DO 
CONSELHO SUPERIOR DE INTRUÇÃO 

PÚBLICA (1915-1927) /P. 255 

1915-1927 UFMT 

LEILAH SANTIAGO 
BUFREM E 

MAKIE ALEXANDRA 
OKUMURA 
MAGNERE 

MANUAIS DESTINADOS A FORMAÇÃO DE 
PREFESORES NO BRASIL BASE 

MANBRAS/P. 256 

1980 UFPR 

MARIA ARISNETE 
CÂMARA DE 

MORAIS 

 

REFLEXÕES ÀS MINHAS ALUNAS, UM 
MANUAL DE CONDUTA/ P. 279 

1839-1933 UFRN 

SEGUNDO CADERNO DE RESUMOS 

OLIVIA MORAIS DE 
MEDEIROS NETA 

ENSINAMENTOS DE CLIO: O LIVRO 
DIDÁTICO DE HISTÓRIA E A 

HISTORIOGRAFIA BRASILEIRA/ P. 121 

DÉCADAS DE 1960, 1970 
E 1980  

UFNR 
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TÂNIA MARIA 
FIGUEIREDO 

BRAGA GARCIA 

TREINANDO HABILIDADES PARA 
ENSINAR: UMA PROPOSTA DIDÁTICA 

PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA 
DÉCADA DE 1970/P. 134 

DÉCADA DE 1970 UFPR 

VIVIAN BATISTA DA 
SILVA 

A PROFISSIONALIDADE DOCENTE E AS 
ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS: UM ESTUDO 

DE MATERIAIS PARA A FORMAÇÃO E 
PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA (1950-

1970) /P. 138 

1950-1970 UNIBAN 
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ANEXO V 
 

V CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 9 A 12 DE NOVEMBRO DE 2008 

O ENSINO E A PESQUISAEM HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO – 778 TRABALHOS 

NOME(S) DO(S) 
PESQUISADOR (ES) 

TÍTULO DO TRABALHO E PÁGINA PERÍODO DO 
TRABALHO 

INSTITUIÇÕES 

GISELLE BAPTISTA 
TEIXEIRA 

OS LIVROS ESCOLARES NA CORTE 
IMPERIAL E A ATUAÇÃO DOCENTE/P.35 

PERÍODO IMPERIAL UERJ 

VIVIAN BATISTA DA 
SILVA 

OS MANUAIS PEDAGÓGICOS E SEUS 
PREFÁCIOS COMO FONTES PARA A 

HISTÓRIA DA PROFISSÃO DOCENTE E 
DO CAMPO EDUCACIONAL/ P.41 

1870-1970 UNIVERSIDADE 
SÃO FRANCISCO 

DÉCIO GATTI 
JÚNIOR, MARIA 

HELENA CAMARA 
BASTOS, CARLOS 

MONARCHA, MARIA 
STEPHANOU, 

MARIA JURACI MAIA 
CAVALCANTE E 

MARIANA 
NOGUEIRA 
PEREIRA 

LUGARES, TEMPOS E SABERES DO 
ENSINO DE HISTÓRIA AS EDUCAÇÃO DO 
BRASIL: FUNDAMENTOS DA PESQUISA, 

PRÁTICAS DOCENTES, MANUAIS 
DIDÁTICOS, CONTEÚDOS E DESAFIOS 

ATUAIS (1930-2000) /P. 43 

1930-2000 UFU 

PUC-RS 

UNESP 

UFRS 

UFC 

UFN 

CARLOS 
MONARCHA 

PRÁTICAS ESCRITAS DA HISTÓRIA DA 
EDUCAÇÃO: O TEMA DA ESCOLA NOVA 

NOS MANUAIS DE ENSINO PRODUZIDOS 
POR BRASILEIROS (1914-1969) /P. 46 

1914-1969 UNESP 

MARIA HELENA 
CAMARA BASTOS 

UM MANUAL E SUAS DIFERENTES 
APROPRIAÇÕES. NOÇÕES DE HISTÓRIA 

DA EDUCAÇÃO DE THEOBALDO 
MIRANDA SANTOS (1945) / P. 46 

1945 PUC-RS 

ELOMAR TAMBARA OS ESCRITOS FORMADORES DA 
PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO NO 

BRASIL/P. 69 

SÉCULO XIX E INÍCIO DO 
SÉCULO XX 

UFPEL 

FRANCISCA IZABEL 
PEREIRA MACIEL 

O APRENDIZADO DA LEITURA NO BRASIL 
DO SÉCULO XIX/P. 75 

SÉCULOXIX UFMG 

ARLETTE 
MEDEIROS 

GASPARELLO, 
ALESSANDRA 

FROTA MARTINEZ 
DE SCHELER, 

CARLA SIMONE 
CHAMON E 

HELOISA DE 
OLIVEIRA SANTOS 

VILLELA 

PROFESSORES AUTORES DE LIVORS 
ESCOLARES: SOCIABILIDADES 

INTELECTUAIS E PRODUÇÃO ESCRITA 
DOCENTE/P. 93 

SEGUNDA METADE DO 
SÉCULO XIX E ANOS 

INICIAIS DO SÉCULO XX 

UFF 

UERJ 

CEFET/MG 

UFF 

HELOISA DE 
OLIVEIRA SANTOS 

VILLELA 

O “JUIZO IMPARCIAL” DE EVERARDO 
BACKHEUSER OU POR QUE 

INTELECTUAIS ESCREVIAM MANUAIS 
PEDAGÓGICOS?/ P. 94 

FINAL DO SÉCULO XIX E 
PRIMEIRAS DÉCADAS 

DO SÉCULO XX 

UFF 
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ARLETTE 
MEDEIROS 

GASPARELLO 

HOMENS DE LETRAS NO MAGISTÉRIO: 
INVENÇÃO E CIRCULAÇÃO DE SABERES/ 

P.94 

SEGUNDA METADE DO 
SÉCULO XIX E INÍCIO DO 

SÉCULO XX 

UFF 

CARLA SIMONE 
CHAMOM 

PRODUÇÃO DA ESCRITA E PRODUÇÃO 
DE UM LUGAR: A TRAJETÓRIA DE UMA 
PROFESSORA EM FINS DO SÉCULO XIX 

E INÍCIO DO XX/ P.95 

FINS DO SÉCULO XIX E 
INÍCIO DO XX 

CEFET/MG 

VERÔNICA ALBANO 
VIANA COSTA 

CARTILHAS ESCOLARES: ICONOGRAFIA 
E DISCURSO NACIONALISTA DO ESTADO 

NOVO/ P. 170 

1937-1945 

 

FAE/UFMG 

OLIVIA MORAIS DE 
MEDEIROS NETA 

CARTOGRAFIAS ESPACIAIS EM LIVROS 
DIDÁTICOS DE HISTÓRIA/ P.170 

2005/2008 UFRN 

JUÇARA LUZIA 
LEITE 

HUMOR, INTELECTUAIS E EDUCAÇÃO: 
RELAÇÕES ENTRE O MÉTODO 

CONFUSO E OS LIVROS DIDÁTICOS NO 
BRASIL NO INÍCIO DO SÉCULO XX 

INÍCIO DO SÉCULO XX PPGE/UFES 

ANDRÉ LUIZ BIS 
PIROLA 

LIVROS DIDÁTICOS NO SÉCULO XIX: 
FONTE PARA A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

NO ESPÍRITO SANTO/ P. 181 

SÉCULO XIX DEPS/UFES 

CÉLIA A. ROCHA O LIVRO DIDÁTICO COMO FONTE 
EDUCACIONAL DE PESQUISA PARA A 

INVESTIGAÇÃO DO DISCURSO EUGÊNIO 
NA EDUCAÇÃO (1946-1970) / P. 185  

1946-1970 PPGE/UFMG 

KÊNIA HILDA 
MOREIRA 

PESQUISA EM HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO: 
LOCALIZAÇÃO E SELEÇÃO DE LIVROS 

DIDÁTICOS DE HISTÓRIA 
REPUBLICANOS (1889 A 2008)/  P. 187 

1889-2008 UNESP 

JOSEANE ABILIO 
DE SOUSA 
FERREIRA, 

VANDERLUCIA 
MAMEDO BEZERRA 

E WOJCIECH 
ANDRZEJ JULESZA 

REFLEXOS DO DEBATE EDUCACIONAL 
MODERNO NOS MANUAIS 

PEDAGÓGICOS/ P.189 

1950 UFP 

CARLOS 
HUMBERTO ALVES 
CORRÊA E LILIAN 

LOPES MARTIN DA 
SILVA 

CARTAS DE ABC E CARTILHAS 
ESCOLARES: ALFABETIZAÇÃO NAS 

ESCOLAS AMAZONENSES (1850-1900) / 
P.214 

1850-1900 UFAM 

UNICAMP 

PAOLA ANDREZZA 
BESSA CUNHA 

EDUCAÇÃO PARA O CONTROLE E PARA 
A ORDEM: CIVILIDADE NA AMÉRICA 

PORTUGUESA, SÉCULOS XVIII E XIX/P. 
223 

SÉCULOS XVIII E XIX UFMG 

 

MARIA DAS 
GRAÇAS SANDI 

MAGALHÃES 

“ESCOLAS DE MAES. SAÚDE DE FILHOS”: 
HIGIENE DA INFÂNCIA EM MANUAIS E 

DIÁRIOS DE BEBÊS/ P. 227 

1920-1950 UEC-SP 

JOSEANE ABILIO 
DE SOUSA 
FERREIRA, 

WANDERLUCIA 
MAMEDO BEZERRA 

E WOJCIECH 
ANDRZEJ KULESZA 

LIVRO DO ALUNO E DO PROFESSOR: 
MANUAIS TÉCNICOS NO ENSINO 

PROFISSIONAL/ P. 236 

1910-1950 UFP 
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ELIANE MIMESSE LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA: O 
DISCURSO PEDAGÓGICO RENOVADO 
EM CONTRAPONTO ÀS PRÁTICAS DOS 

PROFESSORES/ P. 236 

FINAL DA DÉCADA DE 
1990 

UTP 

JULIANNA DE 
SOUZA LACERDA 

SILVA E 

ADLENE SILVA 
ARANTES 

MÉTODOS DE ENSINO NAS ESCOLAS 
PRIMÁRIAS PERNAMBUCANAS DO 

SÉCULO XIX: UMA ANÁLISE DOS LIVROS 
ESCOLARES/P.240 

SÉCULO XIX UPE CAMPOS 
PETROLINA 

EVELYN DE 
ALMEIDA ORLANDO 

OS MANUAIS DE CATECISMOS E A 
CIRCULAÇÃO DE IDÉIAS: TRADIÇÃO E 

MODERNIDADE NA PEDAGOGIA 
CATÓLICA BRASILEIRA/ P. 247 

MEADOS DO SÉCULO 
XIX E INÍCIO DO SÉCULO 

XX 

UFS 

PATRÍCIA PEREIRA 
DA SILVA E MARIA 

TERESINHA FIN 

TRILHANDO UM PERCURSO HISTÓRICO 
– 1978/1990: A CARTILHA NA ESCOLA 
PRIMÁRIA DE VILA RICA –MT/ P. 259 

1978-1990 UNEMAT 

ESCOLA 
ESTADUAL “VILA 

RICA” 

MARIA ADAILZA 
MARTINS DE 

ALBUQUERQUE  

AUTORES E LIVROS DIDÁTICOS DE 
GEOGRAFIA PUBLICADOS NO 

NORDESTE BRASILEIRO-SÉCULO XIX/ P. 
274 

SÉCULO XIX UFPB 

SIMONE SILVEIRA 
AMORIM 

ENGLISH FOR BRAZILIAN SCHOOLS: A 
ANÁLISE DOS ASPECTOS CULTURAIS 
DO LIVRO DIDÁTICO DE AMÉLIA KERR 

NOGUEIRA/ P.278 

? UFS 

THABATHA ALINE 
TREVISAN 

MANUAIS DE ENSINO DE PEDAGOGIA NO 
BRASIL: (1874-1959): UM INSTRUMENTO 

D EPESQUISA/P. 286 

1874-1959 UNESP 

VERA MARIA DOS 
SANTOS 

OS LIVROS AUSENTES DE GEOGRAFIA 
DE SERGIPE/P. 297 

1922-1965 UFS 

APARECIDA DE 
LOURDES PAES 

BARRETO 

PEDAGOGIA DA HIGIENE NA PARAÍBA: 
SABERES QUE CIRCULAVAM NOS 

LIVROS ESCOLARES/ P. 297 

MEADOS DO SÉCULO 
XIX 

UFP 

GLÁUCIA MARIA 
COSTA TRINCHÃO 

ALÉM DO LER, ESCREVER E CONTAR, 
DESENHAR/P. 306 

SÉCULO XIX UEFS 

MARICILDA DO 
NASCIMENTO 

FARIAS E MARCOS 
ROBERTO 

GONÇALVES 

REPRESENTAÇÕESDOS NEGROS NOS 
MATERIAIS DIDÁTICOS EM MATO 

GROSSO (1889 A 1930) / P. 343 

1889-1930 UFMT 

ADLENE SILVA 
ARANTES 

UMA ANÁLISE DAS IMAGENS E 
REPRESENTAÇÕES DOS NEGROS EM 
LIVROS ESCOLARES DE LEITURA DA 

SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX EM 
PERNAMBUCO/ P. 344 

SÉCULO XIX UPE 

CÉLIA CRISTINA 
FIGUEIREDO 
CASSIANO 

AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O LIVRO 
DIDÁTICO NO BRASIL E A ENTRADA DOS 

GRUPOS EDITORIAIS NA FORMAÇÃO 
DOS PROFESSORES NA REDE PÚBLICA 
DO ENSINO BRASILEIRA, NO INÍCIO DO 

SÉCULO XXI/ P. 365 

SÉCULO XXI 

 

PUC/SP 
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BERENICE 
CORSETTI 

DISCURSOS DO PODER, POLÍTICA 
EDUCACIONAL E OS LIVROS DIDÁTICOS 
DE LEITURA NO RIO GRANDE DO SUL/ 

P. 369 

1930-1945 UNISINOS 

ELOMAR TAMBARA LIVROS DE LEITURA NAS AULAS DE 
PRIMEIRAS LETRAS NO RIO GRANDE DO 

SUL NO SÉCULOXIX/ 

P. 385 

SÉCULO XIX UFPEL 
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ANEXO VI 
 

I CONGRESSO DE PESQUISA E ENSINO EM HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO EM MINAS GERAIS  

UNIVERSIDADE DE ESTADO DE MINAS GERAIS - 28, 29 E 30 DE MARÇO DE 2001 

NÚMERO DE COMUNICAÇÕES – 62 TRABALHOS 

NOME(S) DO(S) 
PESQUISADOR (ES) 

TÍTULO DO TRABALHO E PÁGINA PERÍODO DO 
TRABALHO 

INSTITUIÇÕES 

BETÂNIA 
GONÇALVES 
FIGUEIROS 

OS MANUAIS DE MEDICINA NO SÉCULO 
XIX: APRENDIZADO INFORMAL /P. 19 

XIX HISTÓRIA/UFMG 

ANA Mª DE 
OLIVEIRA GALVÃO, 
ANTÔNIO AUGUSTO 

GOMES BATISTA, 
KARINA KLINKE, Mª 

EMÍLIA LINS E 
SILVA, SARA 
MONTEIRO 

MOURÃO, SILVÂNIA 
OLIVEIRA E SILVA 

LIVROS ESCOLARES DE LEITURA: O 
ESPAÇO DE POSIÇÕES E ESPAÇO DE 

POSSÍVEIS (1860-1950) /P. 61 

 

1860-1950 UFPE, 

FACULDADE DE 
EDUCAÇÃO/ 

UFMG 

ANTÔNIO ABRAHÃO 
NETO 

 

O LIVRO DIDÁTICO DE HISTÓRIA NA 
CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA/ P.63 

PERÍODO GETULISTA 
ATÉ OS ANOS 90  

HISTÓRIA/ UNI-
BH 

SÉRGIO CELANI 
LEITE 

A REFORMA FRANCISCO CAMPOS E O 
LIVRO DIDÁTICO/ P. 82 

FINAL DA DÉCADA DE 
1920 

___ 
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ANEXO VII 
 

II CONGRESSO DE PESQUISA E ENSINO EM HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO EM MINAS GERAIS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - 6 A 9 DE MAIO DE 2003 

NÚMERO DE COMUNICAÇÕES – 109 TRABALHOS 

NOME(S) DO(S) 
PESQUISADOR (ES) 

TÍTULO DO TRABALHO PERÍODO DO 
TRABALHO 

UNIVERSIDADES 

VIVIAN BATISTA DA 
SILVA 

OS MODOS DE PRODUÇÃO DE UMA HISTÓRIA 
DAS LEITURAS PARA PROFESSORES: MANUAIS 
PEDAGÓGICOS BRASILEIROS (1930-1971) /P. 11 

1930-1971 UNIVERSIDADE DE 
SÃO PAULO 

MARIA FRANCELINA 
SILAMI IBRAHIM 

DRUMMOND 

OPÚSCULO SOBRE LEITURA (1873): NOTAS 
SOBRE UM LIVRO PRECISO/P. 47 

SÉCULO XIX UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 
UBERLÂNDIA 

GUILHERME 
SARAMAGO DE 

OLIVEIRA 

OS LIVROS DIDÁTICOS PRODUZIDOS EM MINAS 
GERAIS E AS CONCEPÇÕES DO ENSINO DE 

MATEMÁTICA APRESENTADAS (1971-1980)/ P. 54 

1971-1980 UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 
UBERLÂNDIA 

PRISCILA Mª DE 
LAMA, AGNALDO 

AFONSO DE 
SOUSA, ISABEL 

CRISTINA ALVES 
DA SILVA FRADE, 

FRANCISCA IZABEL 
PEREIRA MACIEL 

CARTILHAS ESCOLARES: PERMANÊNCIAS E 
INOVAÇÕES/P. 75 

1880-1930 UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 

MINAS GERAIS 

 

 
ANEXO VIII 
 

III CONGRESSO DE PESQUISA E ENSINO EM HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO EM MINAS GERAIS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI - 2 A 5 DE MAIO DE 2005 

NÚMERO DE COMUNICAÇÕES – 78 TRABALHOS 

NOME(S) DO(S) 
PESQUISADOR (ES) 

TÍTULO DO TRABALHO PERÍODO DO 
TRABALHO 

UNIVERSIDADES 

 ROSARIO S. 
GENTA LUGLI E 

VIVIAN BATISTA DA 
SILVA  

A PROFISSÃO DOCENTE NO BRASIL: HABITUS 
PROFISSIONAL E CONHECIMENTO PEDAGÓGICO 

(1950-1970) / P. 40 

1950-1970 UNIVERSIDADE 
BANDEIRANTE DE 

SÃO PAULO, 

UNIVERSIDADE DE 
SÃO PAULO 

DIANE VALDEZ “LIVRINHOS ORNADOS COM LINDAS GRAVURAS” 
AS ILUSTRAÇÕES NOS LIVROS DE LEITURA DO 

BARÃO DE MACAHUBAS (1866) /P. 55  

1866 UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE 

CAMPINAS 
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ANEXO IX 
 

IV CONGRESSO DE PESQUISA E ENSINO EM HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO EM MINAS GERAIS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - 7 A 10 DE MAIO DE 2007 

NÚMERO DE COMUNICAÇÕES – 165 TRABALHOS 

NOME(S) DO(S) 
PESQUISADOR (ES) 

TÍTULO DO TRABALHO PERÍODO DO 
TRABALHO 

UNIVERSIDADES 

 GUSTAVO CUNHA 
DE ARAÚJO E 

SÔNIA MARIA DOS 
SANTOS 

HISTÓRIA, MEMÓRIA E ICONOGRAFIA NAS 
CARTILHAS DE ALFABETIZAÇÃO/ P. 24  

1970-2000 UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 
UBERLÂNDIA 

ADRIANA GOMES 
TAVARES E 

ADRIANE 
HENRIQUES 
DOMINGUES 

A REPRESENTAÇÃO DO NEGRO NOS LIVROS 
DIDÁTICOS DE HISTÓRIA EM MINAS GERAIS 

(1960-2005) / P. 40 

1960-2005 PUC- MG 

ADRIANA GOMES 
TAVARES 

A IMAGEM ICONOGRÁFICA DO NEGRO NOS 
LIVROS DIDÁTICOS IMPRESSOS EM MINAS 

(1960-2005) / P.40 

1960-2005 PUC- MG 

MARIA MADALENA 
SILVA DE 

ASSUNÇÃO 

AS VOZES DA PSICOLOGIA NA EDUCAÇÃO: UM 
ESTUDO A PARTIR DOS LIVROS DIDÁTICOS. / 

P.43 

DÉCADAS DE 
20 A 60 DO 
SÉCULO XX 

PUC- MG 

GUSTAVO CUNHA 
DE ARAÚJO E 

SÔNIA MARIA DOS 
SANTOS 

A CARTILHA CAMINHO SUAVE: HISTÓRIA, 
MEMÓRIA E ICONOGRAFIA/ P. 46 

1930 UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 
UBERLÂNDIA 

KATIA GARDENIA 
HENRIQUE DA 

ROCHA CAMPELO  

E 

FRANCISCA IZABEL 
PEREIRA MACIEL 

PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE LIVROS DE 
LEITURA GRADUADAS: CONTRIBUIÇÕES PARA A 

COMPREENSÃO DA HISTÓRIA DO ENSINO 
PRIMÁRIO MINEIRO NAS PRIMEIRAS DÉCADAS 

DO SÉCULO XX/ P. 47 

PRIMEIRAS 
DÉCADAS DO 
SÉCULO XX 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 

MINAS GERAIS 
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ANEXO X 
 

V CONGRESSO DE PESQUISA E ENSINO EM HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO EM MINAS GERAIS 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - 5 A 7 DE MAIO DE 2009 

NÚMERO DE COMUNICAÇÕES – 98 TRABALHOS 

NOME(S) DO(S) 
PESQUISADOR (ES) 

TÍTULO DO TRABALHO PERÍODO DO 
TRABALHO 

UNIVERSIDADES 

SARAH JANE ALVES 
DURÃES 

 

OS TEXTOS E MANUAIS DE PEDAGOGIA COMO 
OBJETO DE INVESTIGAÇÃO DO PROCESSO DE 

FORMAÇÃO DOCENTE/ P. 54 

FINAL DO 
SÉCULO XIX E 

PRIMEIRA 
METADE DO 
SÉCULO XX 

___ 

VERÔNICA ALBANO 
VIEIRA COSTA 

NACIONALISMO VARGUISTA: ICONOGRAFIA E 
DISCURSO DA ORDEM NOS LIVROS ESCOLARES 

(1937-1945)/ P. 54 

1937-1945 ___ 

MARIA CLARICE 
RODRIGUES DE 

SOUZA E ROSANA 
DE JESUS DOS 

SANTOS 

GÊNERO E ENSINO DE HISTÓRIA: UMA ANÁLISE 
SOBRE A ICONOGRAFIA PRESENTE NOS LIVROS 

DIDÁTICOS/ P. 158 

Não consta ___ 

CLAUDIA 
FERNANDA DE 

OLIVEIRA 

MANUAIS DE CIVILIDADE E TRATADOS SOBRE 
EDUCAÇÃO PORTUGUESES: LUZES SOBRE A 

EDUCAÇÃO FEMININA EM MINAS GERAIS/P. 161 

SÉCULO XVIII ___ 

 

* Nos anais de Montes Claros não constam os nomes das Instituições às quais os pesquisadores são 
filiados. 

 
 


