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As séries graduadas de leitura na escola primária paulista (1890 – 1950)
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A partir da análise de livros didáticos, entende-se que a história da educação pode trazer as representações de um pensamento predominante em uma determinada época. As discussões atuais sobre a leitura questionam suas finalidades na escola e o papel do livros. Os historiadores indagam sobre a leitura como prática social que diz respeito à apropriação do código da linguagem escrita. Nesse sentido, o estudo dos manuais escolares – os livros de leitura - é relevante para que se verifique quais as feições desse material enquanto um dos únicos veículos de cultura e um dos poucos materiais escritos ao qual a criança tinha acesso no século XIX. Partiu-se, então, para um estudo mais aprofundado referente aos livros de leitura mais utilizados nas escolas primárias paulistas no final do século XIX, início do século XX, fazendo-se a interseção entre a história do livro e a história da leitura. Optou-se pela análise das séries graduadas de leitura, constituindo-se então objeto desta investigação a coleção de leitura de Felisberto de Carvalho, a série graduada de leitura Puiggari-Barreto e a de João Köpke, criadas no período citado, muito utilizadas nas escolas primárias paulistas até meados do segundo século citado, alcançando muitas publicações.
Com o objetivo de situar no contexto da história da leitura e da história do livro no Brasil a importância dessas coleções de livros de leitura, procurou-se resgatar em suas trajetórias e nos seus conteúdos subsídios que comprovassem essa afirmação. Constituindo-se no único livro didático permitido nas escolas públicas, o livro de leitura compreendia um objeto cultural de múltiplas significações: tratava-se de um objeto de transmissão cultural e, ainda, um instrumento de ensino da língua e da leitura e um auxiliar do trabalho docente. 
Em meio aos conteúdos dessas séries graduadas de leitura, além dos textos que cultivam a boa moral, encontram-se também lições que contribuem para a constituição de uma rotina escolar e de ritos e imagens que, naquele momento, precisavam ser incorporados no dia-a-dia  da escola, com o intuito da reforçá-la perante a sociedade enquanto instituição.
Na construção de um saber escolar específico, as séries graduadas de leitura ocupam um lugar de destaque . Para cada ano era utilizado um livro da série, de acordo com a idade e o grau de conhecimento da criança. Os assuntos nelas abordados seguiam-se gradualmente, de acordo com o nível de dificuldade. No dia-a-dia da escola, muitas práticas de aprendizagem de leitura e da língua portuguesa foram instituídas e reforçadas pelos livros de leitura. Neles apresentam-se mesclados às lições de cunho moral e patriótico inúmeros exercícios, isto é, dispositivos para a fixação da aprendizagem de práticas de leitura que se pretendia desenvolver e reforçar nos alunos.
Nos livros de leitura são encontradas formas variadas para conduzir esse ensino, trazendo diferentes possibilidades de desenvolvimento dos conteúdos, permitindo ao aluno o exercitar e memorizar aquilo que se pretende que ele aprenda. Por exemplo, na série de Felisberto de Carvalho, do tipo enciclopédico, apresentando conteúdos variados como lições de História, Geografia, Química, Física e Biologia, cada lição é seguida por exercício. O exercício de ditado, cópia, de recitação, de memorização, de locução, de redação, o logográfico, etc.
Como aponta Felisberto de Carvalho, o ensino prático da língua materna desenvolve as faculdades intelectuais do menino, ensinando-o a pensar, reter o conteúdo e se expressar oralmente e pela escrita. O exercício ditado, por exemplo, constitui-se, segundo esse autor, em um meio eficaz para o ensino da ortografia usual. 
O ditado aparece em duas das três coleções analisadas – na coleção de Felisberto de Carvalho e na de João Köpke. São utilizados para esse fim textos independentes de cunho moral e cívico, que versam sobre respeito ao próximo, a probidade, os deveres cívicos, regras de comportamento e honra familiar. 
O exercício de cópia, assim como o ditado, era utilizado pela escola como uma forma de treinar a habilidade motora da criança, no desenvolvimento da atenção e, também, para contribuir na fixação da língua escrita.
Os exercícios escolares, utilizados para o desenvolvimento das habilidades de leitura, contribuem para reforçar a língua nacional e também para que se estabeleça, consequentemente, a “homogeneização” da nação. Como aponta Souza (1996, p. 170), o ensino da língua

compreendia, além da leitura e noções de gramática portuguesa, exercícios de ditado e composição, o que significava a direção de uma política de escolarização da língua portuguesa através do escrito com vistas a garantir a nacionalização do estrangeiro. Tornava ainda obrigatório o ensino da Geografia e da História do Brasil (Lei no 489, de 29/12/1.896). O ensino da leitura e da escrita consistia em cópias, exercícios orais, leitura de textos em prosa e verso, ditados, gramática, composição e caligrafia. Ler e escrever eram habilidades fundamentais para a inserção numa sociedade da escrita e constituíam-se em oportunidades inequívocas de formação do caráter.

	 
Todos esses saberes e exercícios apontados pela autora estão presentes nos conteúdos que compõem, por exemplo, a série graduada de leitura de Felisberto de Carvalho.
Todos os exercícios criados, desenvolvidos, disseminados, e sedimentados pela escola primária nesse período tornam-se dispositivos práticos que contribuíram para o estabelecimento de uma cultura escolar, a qual foi sendo criada, recriada e introduzida e sedimentada no dia-a-dia da escola.
Portanto, nas coleções analisadas encontram-se exercícios de fixação do conteúdo. Os autores da série de leitura Puiggari-Barreto são os que menos se preocuparam com essa questão. Dessa série de leitura, somente o quarto livro apresenta exercícios para serem feitos pelos alunos, constituindo-se de gravuras que retratam acontecimentos históricos do Brasil ou de lugares característicos. Nesses exercícios os alunos deveriam observar a figura e discorrer sobre o assunto - os exercícios de memória. As imagens não condizem com o texto da lição, como acontece na série graduada de Felisberto de Carvalho, na qual todos os exercícios induzem à reprodução do texto da lição.
O exercício de memória da série Puiggari-Barreto sugere que os alunos recordem as aulas ministradas pelo professor em outros momentos, fora da aula de leitura. 
Essa sugestão de exercício constitui-se na única prescrição dos autores referente à prática docente. Eles apresentam as imagens e com o título sugerem a atividade. Mas não colocam nenhuma imposição clara quanto à conduta dos mestres. A justificativa, talvez, da sua presença pode ser atribuída à preocupação dos autores em proporcionar aos alunos leitores oportunidades de exercitarem a escrita, reforçando, ao mesmo tempo, o sentimento de patriotismo que as gravuras sugerem.
Na série Leituras Moraes e Instrutivas, Köpke se utiliza de exercícios que auxiliam no desenvolvimento da ortografia e que permitem a variedade de expressão pelo uso dos sinônimos.  Cada lição é precedida de um rol de palavras que, segundo o autor, podem causar equívoco nos alunos. Portanto, os mesmos deveriam fixá-las por intermédio do ditado ou formando sentenças no quadro negro. São exercícios que, segundo ele, iriam possibilitar desenvolvimento do manejo correto da língua. No final de cada livro da série encontra-se um vocabulário, composto por palavras sinônimas de outras que estão grifadas nas lições e que deveriam ser substituídas no intuito de se ampliar o vocabulário do aprendiz.  
As séries em questão constituem-se em tipos diferentes de literatura escolar, não nos objetivos, mas nas formas de apresentação dos textos, e de proposta de condução do ensino. A coleção de Felisberto de Carvalho contempla vários assuntos que deveriam compor os conhecimentos a serem ensinados nas escolas primárias. A de Puiggari-Barreto apresenta lições sequenciadas, que contam a história de um menino no seu dia-a-dia na escola e na família, e a série de Köpke traz vários textos que tratam de assuntos diversos.
Este estudo torna-se relevante à medida em que revela as diferentes faces do livro de leitura e retrata toda uma preocupação da época em legitimar a escola, enquanto uma instituição responsável por introduzir conhecimentos básicos atinentes às ciências naturais, além da formação moral e cívica do cidadão.
Neste contexto, os livros de leitura desempenham um papel de suma importância, porque trazem impressos em suas páginas toda uma atmosfera acerca dos ideais de um determinado período da História da Educação brasileira.
Portanto, o livro didático assumiu na práxis educativa um papel importante como instrumento de trabalho do professor e como único objeto cultural ao qual a criança tinha acesso. 
Enfim, pode-se concluir que essas séries, pela sua constituição e forma de organização, podem ser consideradas como fator importante para o estabelecimento de práticas escolares e pedagógicas, para a instituição e implementação dos programas de ensino na escola primária do final do século XIX, início do século XX, tendo contribuído também para a regulamentação do tempo escolar, para o disciplinamento das crianças por intermédio das lições moralizantes.
Esse tipo de literatura didática possibilitou a viabilização e a concretização do projeto político dos idealizadores da República, pois traduzia-se em porta-voz do Estado acerca dos saberes a serem disseminados e incorporados no dia-a-dia da escola. 
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