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LIVROS DE LEITURA NAS ESCOLAS DE ENSINO PRIMÁRIO NO SÉCULO XIX NO BRASIL
TAMBARA, Elomar - UFPEL
GT: História da Educação/n.02
Agência Financiadora: Não contou com financiamento

Este “trabalho” é resultado parcial da investigação realizada no Projeto de Pesquisa “Repertório de Manuais Escolares na Escola Elementar no Brasil, no Século XIX”, desenvolvida no âmbito do CEIHE (Centro de Estudos e Investigações em História da Educação), vinculado à Universidade Federal de Pelotas.
O intuito deste trabalho foi inventariar o que alunos e professores liam nas aulas de primeiras letras no Brasil, no século XIX, caracterizando a natureza, a origem, o conteúdo, a dispersão geográfica da produção, dos manuais e compêndios escolares neste período histórico. O trabalho utilizou-se, sob o prisma teórico metodológico, de premissas decorrentes de formulações desenvolvidas por Pierre Bourdieu BOURDIEU, Pierre. Razões práticas. Campinas, Papirus, 1996, Roger Chartier e Guglielmo Cavalo CAVALO, Guglielmo & CHARTIER, Roger (org). História da Leitura no Mundo Ocidental. São Paulo, Ática, 1998., Anne-Marie Chartier e Jean Hebrard, CHARTIER, Anne-Marie & HEBRARD, Jean. Discursos Sobre a Leitura – 1880-1980. São Paulo, Ática, 1995 numa abordagem historiográfica identificada como “história cultural”.
A análise das práticas de leitura, nas suas mais diferentes abordagens, tem merecido atenção de muitos pesquisadores no campo da história da educação no Brasil Entre outros:  GALVÃO, Ana Maria de Oliveira & BATISTA, Antonio Augusto Gomes (org) Leitura: práticas, impressos, letramentos. Belo Horizonte, Autêntica, 1999. LAJOLO, Marisa &  ZILBERMAN, Regina. A Formação da Leitura no Brasil. São Paulo, Ática, 1996. VIDAL, Diana G. O Exercício Disciplinado do Olhar: Livros, Leituras e Práticas de Formação Docente no Instituto de Educação do Distrito Federal (1932-1937) FEUSP, 1995 (Tese de Doutorado) SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte, Autêntica, 1998. FARIA FILHO, Luciano Mendes de. Representações da Escola e do Alfabetismo no Século XIX. In Leitura: Práticas, impressos, letramentos. Belo Horizonte, 1999., e é no espectro destas investigações que este estudo estabelece sua interlocução metodológico-acadêmica tentando, através da contribuição para preencher eventuais lacunas, permitir uma melhor compreensão do processo de constituição do ato de ler no Brasil, mormente o ato de ler no âmbito das escolas de primeiras letras no século XIX.
Para efeito deste estudo, restringiremos a análise aos textos escolares de leitura que configuraram o espectro sócio-linguístico do processo de ensino- aprendizagem ocorrido na escola primária brasileira, no século XIX, tentando caracterizar a não identificação destes com os textos de leitura infantil corriqueiramente utilizados no âmbito extra-escolar. 
De um modo geral, os textos para leitura infantil ficaram fortemente marcados, no século XIX, pela vulgarização de uma série de contos, historietas, poesias, etc, muitos deles de domínio público, criados, formatados, compilados, estilizados e divulgados pelos irmãos Grimm e por Claude Andersen, no século XVIII. Obviamente, muitos outros autores, pesquisadores, escritores também podem ser incluídos neste rol e que de certa forma constitui a hipótese de trabalho fundamental deste estudo: há uma separação entre os textos de leitura infantil usados nos sistemas escolares e os que eram usados no processo de formação do leitor na sociedade em geral. Em outras palavras, pergunta-se: até que ponto o sistema de ensino da leitura nas redes de ensino utilizou-se destes textos da literatura infantil considerados clássicos?
O século XIX constituiu-se num período histórico extremamente pródigo em termos de consolidação de um sistema de “produção e distribuição” literária, em particular a destinada ao “público” infantil - conseqüência tanto do progresso da indústria gráfico-editorial como do incremento da taxa de alfabetização em muitas nações.
	Os irmãos Jacob e Wilhelm Grimm destacaram-se pela compilação de uma série de contos de grande simpatia em todo o mundo. No Brasil, os que tiveram maior repercussão foram: “Os músicos de Bremen”, “Os sete anões e a Branca de Neve”, “O alfaiate valente”, e, “Joãozinho e Maria”.
	Rivalizando com os irmãos Grimm, Claude Andersen (1805-1875), também conseguiu uma grande popularidade em termos de contos infantis, dentre os quais destacaram-se: “O Patinho Feio”, “O soldadinho de Chumbo”, “A Pastora e o limpador de chaminés”, “A pequena Vendedora de fósforos”, “A Roupa Nova do Imperador”.
	Também, ainda repercutia, no século XIX, o prestígio de alguns textos para o público infantil publicados no século XVII, dentre os quais destacaram-se os “recolhidos” e “formatados” por Carlos Perrault (1628-1703) : “O Pequeno Polegar”, “A Bela Adormecida”, “O Gato de Botas”, “Chapeuzinho Vermelho”, “O Barba Azul”, “As Fadas”, “A Gata Borralheira ou Cinderela”, “Henrique, o Topetudo”.
	No entanto, no âmbito da escola, no Brasil, no século XIX, estes textos não tiveram o mesmo emprego no processo de constituição da leitura escolar infantil.
	A rigor, esta situação decorreu da orientação jurídico-institucional emanada pelo sistema político do Império brasileiro que, sob a influência do regime de padroado vigente, recomendava a adoção de sistemas da aprendizagem de leitura escolar baseados em textos bíblicos e, ou, com específica orientação religiosa e concomitantemente, a utilização de textos associados ao sistema  político imperial como, por exemplo,  a Constituição do Império Brasileiro. 
	A primeira legislação, com explícita determinação sobre a natureza dos conteúdos dos textos escolares, para leitura nas escolas de primeiras letras, evidenciou, nitidamente, a contemplação da prioridade atribuída a elementos ideológicos associados à doutrina religiosa católica e às diretrizes institucionais do Império, como pode ser percebido no artigo 6o. da Lei promulgada em 1827:
	“Art. 6o. Os professores ensinarão a ler, escrever, as quatro operações d’Arittmetica, prática de quebrados, decimaes, e proporções, as noções mais geraes de Geometria pratica, a Grammatica da Lingoa Nacional, e os princípios da Moral Christã, e da Doutrina da Religião Catholica, e Apostólica Romana, proporcionados à comprehensão dos meninos; preferindo para as Leituras a Constituição do Império, e a História do Brasil.” (BRASIL, 1828:7) 

O poder executivo procurou plasmar, nos regulamentos de ensino primário, mecanismos de controle do processo de leitura nas escolas. Assim, por exemplo, em 1857, o presidente da província de São Pedro do Rio Grande do Sul determinava, através do Regulamento de Instrução Pública, em seus artigos 3, 4 e 5.:
Art. 3o. “O ensino da leitura e escrita será acommodado à idade e capacidade dos alumnos e versará sobre as seguintes matérias, sendo estes, para um tal fim, divididos em diferentes classes:
& 1º Conhecimento: - 1º dos differentes caracteres de letras de uso commum; 2º de sua formação e modificação; 3º dos accentos e signaes orthographicos, e de pontuação; 4º das syllabas, das palavras, generos, e especies destas, sua formação e derivações; 5º das sentenças, e das partes que as compõem; 6º das regras geraes da syntaxe; sua applicação, e mais partes elementares da Grammatica Portugueza.
& 2º Pronuncia correcta, e leitura corrente, assim em prosa, como em verso, em manuscritos e impressos modernos ou antigos.
& 3º Aparo, preparo, collocação e uso da penna.
& 4º Conhecimento e formação das linhas, traços de escrita, espaços, e intervallos das letras; figuras simples da Geometria,  imitação e formação das differentes especies de letras, escrita (bastardo, bastardinho, cursivo, e letras variadas) à vista de modellos, ou dictada, conforme as regras de Calligrapnhia.
& 5º Copias de manuscritos, ou de impressos, ou exercicios de escrita com applicação das regras orthographicas, composições, ou escrita dictada.
& 6º Exercícios de memoria, especialmente do calculo mental.
Art. 4º Os modelos para escrita conterão preceitos do Evangelho, ou maximas de moral christã, e normas de actos civis e commerciaes do uso geral.
Art. 5º A leitura recahirá principalmente sobre trechos de Historia sagrada, e da Igreja, da vida dos Santos, ou de homens distinctos e ilustres pelas suas virtudes, e sobre manuscritos antigos e modernos, que mais interessarem aos usos da vida.” (REGULAMENTO, 1857 )

	A rigor, este controle decorreu da tradição lusitana que se instalou e se consolidou no Brasil durante o período colonial. Com a independência política do Brasil em 1822, muitos setores da sociedade civil presumiram que uma nova situação se imporia embevecida de uma expectativa de cunho mais liberal, como acontecia em muitas nações européias e, particularmente, nos Estados Unidos da América, no século XIX.
	Mas a doutrina político-ideológica adotada pelo novo império brasileiro não se distanciou das estratégias geo-políticas e, principalmente, dos procedimentos político-administrativos secularmente adotados por Portugal. Neste sentido, configurou-se a adoção do sistema de padroado com as conseqüentes atitudes e sanções decorrentes da associação entre Igreja e Estado.
	Assim, os manuais escolares eram submetidos a um violento processo de censura doutrinária, mormente no que dizia respeito à Igreja Católica. Este aspecto pode ser facilmente percebido pelas sanções que a legislação prescrevia para aqueles que, eventualmente, violassem estes preceitos. Em Carta de Lei  de 2 de Outubro de 1823, no artigo 5o, o Governo aponta as penalidades: 

5. “todo aquelle que abusar da liberdade da Imprensa contra a Religião Catholica romana, negando a verdade de Catholica romana, negando a verdade de todos ou alguns dos seus dogmas falsos, estabelecendo e defendendo dogmas falsos, será condemnado em hum anno de prisão e 100$rs; e se o abuso consistir em blasphemar ou zombar de Deos, dos seus santos, ou do culto religioso, approvado pela Igreja Catholica, terá a pena de 6 mezes de prisão e 50$rs”. (LEGISLAÇÃO, 1846:136)

Não restam dúvidas que a proposta propugnada para o sistema de leitura era unir a necessidade do processo de aprendizagem do ato de ler e escrever com o de configurar um determinado tipo de pensar.
Assim, o que se observa é muito mais a existência de um conflito entre variantes ideológicas em relação ao conteúdo da leitura. De modo geral, as pessoas vinculadas ao processo de ensino aprendizagem procuraram entrelaçar nas diversas leis e regulamentos, regimentos, etc que normatizaram a instrução no Brasil, no século XIX, os tipos de conteúdos que eram permitidos ou estimulados a serem utilizados nas escolas segundo suas conveniências ideológicas.
Neste sentido, dois elementos eram caracteristicamente estimulados até meados do século XIX: a submissão à fé católica e a obediência à ordem representada pelo Estado.
Assim, em 1836, prescrevia a legislação brasileira:
“Deverá cada um dos mestres, debaixo da mais estricta responsabilidade, empregar desde já o maior cuidado e vigilância em evitar tudo quanto possa condizer para danificar e perverter a inocência e pureza  de costumes de seus discípulos, procurando por outro lado todos os meios acomodado a sua capacidade de inspirar-lhes a  submissão, as verdade de fé, a pratica da Moral evangélica, e a obediência as Leis do Estado e a seus superiores.” (p. 24)

Esta estratégia fazia parte do controle do tipo de conteúdo que era determinado pela legislação para ser usado em sala de aula no processo de aprendizagem de leitura.  

	Sob este prisma, é importante ponderar que os textos de orientação religiosa deviam receber a aprovação eclesiástica. Esta resolução estava, de certa forma, associada a um controle de cunho ideológico vinculado à preservação do sistema de regalismo vigente no Brasil. Este aspecto pode ser verificado na legislação vigente como, por exemplo, na Reforma Couto Ferraz de 1854, que prescrevia no Art. 56 “A adoção de livros ou compendios que contenhão materia do ensino religioso precederá sempre a aprovação do Bispo Diocesano.” (BRASIL,1854:56) Havia, neste período, uma grande preocupação com a emergência de idéias ultramontanas que ganhavam cada vez mais espaço em alguns segmentos do clero e da sociedade civil.
	Havia, também, uma específica orientação de enfatizar o processo de leitura escolar baseado nos textos de caráter religioso, como a determinação do art. 47 da Reforma Couto Ferraz que indicava “a leitura explicada dos Evangelhos e a notícia da historia sagrada. (BRASIL,1854:55)
	Entretanto, um caráter contraditório passa a emergir deste controle da Igreja sobre os textos de leitura. Uma nova ideologia religiosa passa a almejar  a hegemonia no episcopado brasileiro -  o ultramontanismo.
	Emblemática deste conflito ideológico, foi a famosa “Questão Religiosa”, na década de 70 do século XIX que, muito mais do que revelar a perspectiva de domínio do poder secular sobre o religioso, requerida e desejada pelo Estado brasileiro, representava efetivamente a luta entre o regalismo e o ultramontanismo dentro da própria Igreja Católica. O poder eclesiástico tinha uma preocupação muito grande em incutir na população concepções de estrutura e orientação religiosa consentânea com a doutrina dominante até a década de 70: o regalismo e a partir dessa, o ultramontanismo. 
Em meados do século XIX, observou-se a consolidação de um forte movimento anti-clerical  que visava retirar o poder da igreja nas salas de aula.
Particularmente nas Assembléias Legislativas estas manifestações eram muito fortes. Assim, por exemplo,  A .  Ribas  afirmava em 1873:
	“ Eu tenho medo da influencia clerical no ensino, porque não quero entregar a direção do espírito da mocidade, o futuro da Província à uma classe na sua generalidade inimiga das luzes e das ciências ( Coletânea, 1998:350)

	Nota-se a predominância de uma postura liberal voltada a pugnar contra o ultramontanismo que, paulatinamente, ganhava força no Brasil. Afirmava Ribas:
	“Demais, nós representantes da escola liberal, nós que entramos aqui pelo triunfo da democracia, pela vitória popular nos últimos comícios, não podemos entregar a direção do ensino a um sacerdote, sem rasgar o programa do nosso partido, abjurar as tradições gloriosas de seu passado, praticar uma incoerência e contradição .” ( Coletânea, 1998:351)

Da mesma forma, Wenceslau Pereira Escobar, em 1891,  na Assembléia Legislativa da Província de São Pedro do Rio Grande do Sul, afirmava:
	“Um mal que afigura-se insignificante na aparência, mas que no fundo é gravíssimo, é  o de se fornecer alguns livros às escolas, em que só se narram fatos miraculosos, sobrenaturais, impossíveis de dar-se a seu respeito, no século em que vivemos, uma explicação científica” ( Coletânea, 1998:356)

	Nota-se, portanto, que o cotidiano escolar, no século XIX, no Brasil, constituía-se em um campo caracterizado por fortes disputas ideológicas e políticas e que evidenciam a luta pela hegemonia e supremacia dos diversos grupos que buscavam consolidar seu poder.
	Para fundamentação da análise da natureza dos textos de leitura nos estabelecimentos escolares brasileiros de primeiras letras, no século XIX, utilizaremos, fundamentalmente, a “tabela de leitura para a escola de ensino mútuo” elaborada pelo Governo Imperial em 1833 e relações de livros de leitura constantes, de modo especial, em relatórios de presidentes de várias províncias do Império. Muitos outros indicadores, tais como, relações dos utensílios constantes nas aulas de primeiras letras; relações do material constante nos almoxarifados; relações de textos de leitura constante dos relatórios dos inspetores escolares; não serão utilizados neste estudo por apresentarem, de modo geral, poucas divergências dos textos de leitura indicados naqueles documentos. 
	A partir de meados do século XIX observa-se uma maior especificidade  e diversidade, mormente decorrentes da emergência de textos elaborados nas diferentes províncias do Império. Sobre esta questão consulte: TAMBARA, Elomar. Trajetórias e natureza do livro didático nas escolas de ensino primário no século XIX no Brasil in História da Educação, Pelotas, v. 6 n. 11. 2002
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A, B, C, minúsculo, e maiúsculo nas segundas, terças, quintas e sextas feiras; idem em manuscripto nas quartas e sabbados.
Syllabas de 2 e 3 letras
Ditas de 3 letras
Ditas de 3 letras
Ditas de 3 letras.
Ditas de 4 letras, e articulações.
Vocabulário de Expositor Portuguez nas segundas, terças, quintas e sextas feiras, e Doutrina Christã nas quartas e sabbados.
Historias Moraes de leitura para meninos nas segundas, terças, quintas e sextas feiras, e a Bíblia do Thesouro de meninas em manuscripta nas quartas e sabbados.
Alguns provérbios de Simão de Nantua nas segundas, terças, quintas e sextas feiras, e a continuação da Bíblia em manuscripta nas quartas e sabbados.
A historia de Simão  de Nantua nas segundas, terças, quintas e sextas-feiras, e a continuação da Bíblia em manuscripta nas quartas e sabbados.
História do Brasil, traduzida por Bellegarde nas segundas, terças, quintas e sextas feiras, e a Constituição do Império nas quartas e sabbados.
Thesouro de meninos nas segundas, terças, quintas e sextas feiras, e caligraphia em manuscripta nas quartas e sabbados.
Economia da vida humana nas segundas, terças, quintas e sextas feiras, e o livro dos meninos nas quartas e sabbados.
Deveres do homem, por Eusébio Vanerio, nas segundas, terças, quintas e sextas feiras, e a Escola Política por Fr. João de Nossa Senhora da Porta Siqueira, só o que pertence á civilidade, nas quartas e sabbados.
Grammatica do padre Fortes, nas segundas, terças, quintas e sextas feiras, e o Resumo de orthographia por Barker  nas quartas e sabbados.
Noções elementares de geographia, traduzida por um Brasiliano nas segundas, terças, quintas e sextas feiras, e princípios de geometria pratica nas quartas e sabbados.

N.B. Os professores, que não tiverem igual numero de classes, poderão supprimir da 9a. classe inclusive por diante, o que julgarem conveniente; menos a Bíblia, e as matérias expressas na lei, podendo resumir em todas as classes, as matérias de duas, ou mais, em uma sós: v. g. as da 2a, 3a., e 4a.  só na 2a. , e assim por diante.
 Fonte: Brasil. 1865:307
	Esta tabela de “textos de leitura” evidencia os processos e estratégias de doutrinação ideológica subsumidos no sistema de ensino de leitura. Nas “primeiras classes” priorizava-se a doutrina cristã, a bíblia, e histórias morais de leitura. A seguir, utilizavam-se livros com nítido conteúdo “ideológico-moral” como, por exemplo, “História de Simão de Nantua” e textos vinculados à Constituição do Império concomitantemente com manuais de história do Brasil.
	Em termos de doutrina cristã, os textos mais utilizados nas aulas de primeiras letras foram: “O Catecismo Histórico” do padre e escritor francês Claude Fleury, publicado pela primeira vez na França em 1619, e o “Catecismo da Diocese de Montpellier” elaborado pelo bispo Charency, e traduzido para o português ainda no século XVIII. A partir de meados do século XIX predominava a utilização do “Catecismo de Doutrina Cristã” elaborado pelo cônego Fernandes Pinheiro.
	Os textos de leitura de cunho “ideológico-moral” eram representados, além dos já citados, principalmente pelas “Fábulas de Esopo”, pelo “Thesouro de Meninos” de Pedro Blanchard, e pelo “A Ciência do Bom Homem Ricardo” de Benjamin Flanklin.
	A qualificação dos textos que o sistema político entendia como recomendáveis para serem utilizados nas escolas de primeiras letras pode ser percebida pelas obras distribuídas pelo Império, em meados do século XIX, na rede pública de ensino:
	“Cathecismo de Fleury, traduzido pelo ex-director das escolas, Joaquim José da Silveira; Grammatica Nacional de Cyrillo Dilermando da Silveira; Collecção de Fabulas, pelo Dr. Justino José da Rocha; História Universal de Pedro Parley, traduzida do inglez pelo desembargador Lourenço José Ribeiro; Harmonias das Creação, pelo Dr. Caetano Lopes de Moura” (RELATÓRIO,1856:13)

	No Rio de Janeiro, em 1881, há o contrato entre o governo provincial  e o  Dr. Joaquim Manuel de Macedo   para edição de duas obras elaboradas para uso das escolas primárias – A História do Brazil e a Chorographia da Província do Rio de Janeiro. Entretanto, tal iniciativa não altera, substancialmente a concentração  em poucos títulos, dentre os quais se destacavam os seguintes:
Títulos
volumes
Contos de Schmidt
2.775
Segundo livro de leitura do dr. Abílio
2.455
Terceiro dito de idem
2.088
Catechismo de doutrina Christã
2.799
História Sagrada
1.428
		Fonte: RELATÓRIO, 1881: 37
Em  1885 há uma recomendação da Assembléia para substituição  destes textos por novas obras elaboradas por D. Gabriella de Jesus Ferreira França, de Francisco de Paula Barros e de Felix Ferreira, “os quaes não foi possível attender, porque a acquisição destes livros na importância de 9:000$000, impossibilitaria a distribuição dos outros indispensáveis para o ensino.  (RELATÓRIO, 1885:21)
	Na província da Bahia, em 1871, a distribuição de livros nas escolas públicas primárias, pelo governo provincial, contemplava os seguintes textos de leitura:
	
	Título
volumes
1o. Livro de leitura do Dr. Abílio
2.100
1o. Livro de leitura de Manoel Jesuíno
   894
Bom Homem Ricardo	
2.097
Thesouro de meninos
   980
Contos Bíblicos	
   330
Cathecismo do Pará
   650
     
Fonte: FALLA,1871: 36

	Na província do Rio Grande do Norte, em 1872, no relatório de fornecimento de livros às escolas nota-se claramente, em termos de livros de leitura, uma preponderância dos textos de cunho religioso, com destaque para: Moral Religiosa por Ambrozio Rendu; História Bíblica pelo Ex. Bispo do Pará; Cathecismo de Doutrina Christã. Foram ofertados à província, pelo Dr. Abílio C. Borges, 400 exemplares de seus livros de leitura, como também, pelo Dr. Macedo, 18 exemplares de seu livro Corographia do Brazil. Este aspecto da oferta de livros didáticos era uma prática comum. Naquele ano, o Presidente da província, Dr. João Capistrano Bandeira de Mello, e o Diretor da Instrução Pública, Dr. Gomes da Silva, ofertaram 1.000 exemplares do “Cathecismo de Doutrina Christã”.(FALA, 1873:11)
	Na utilização do texto da diocese do Pará, observa-se um claro indício da penetração do ultramontanismo. Tal aspecto também é observado no compêndio do francês Ambroise Rendu o qual vem se contrapor às concepções regalistas que, normalmente, embasavam os manuais religiosos portugueses e brasileiros até o meados do século XIX. 
	A década de 70 do século XIX é marcada, em nível mundial, em termos religiosos, pelas decisões do Concílio Vaticano I, com especial ênfase para a proclamação da “infalibilidade papal” e, em nível de Brasil, pela “Questão Religiosa” que, como se sabe, envolvia justamente a questão do Regalismo versus Padroado. Tal aspecto facilitava a renovação de textos de cunho religioso-doutrinário.
De modo geral, também na província  do Rio Grande do Sul  se privilegiava, até meados do século XIX, os textos de leitura de natureza e conteúdo similar aos apresentados nas outras províncias.  Assim, por exemplo, em 1859 foram distribuídos os seguintes textos de leitura:

TITULOS
VOLUMES
Cathecismo Histórico
65
Doutrina Cristã
503
Fabula de Esopo	
334
Parnaso Juvenil
7
Sciencias do Bom Homem Ricardo
281
Thesouro de Meninos
70
FONTE: RELATÓRIO, 1959

Porém em 1879, na província de São Pedro do Rio Grande do Sul, observa-se uma variação destas indicações. Os textos de leitura indicados pela  Sociedade Beneficente Propaganda da Instrução Popular foram: Leitura em prosa 1o, 2o e 3o. livros por Abílio C. Borges ; Selecta Brasileira por I. V. Ferreira;  Leitura em manuscripto-arte por Duarte Ventura” (RIO GRANDE DO SUL, 1886:44) É importante ter em mente, que esta distribuição de textos de leitura decorria de uma variável interveniente que era o fato desta sociedade ter sido fundada pela Maçonaria que, nesta década, estava em franco antagonismo com a Igreja Católica na província. Veja sobre esta questão: PHILOCHRESTOS. A maçonaria e a Igreja (Reflexões sobre a Pastoral do Ex. Revmo. D. Sebastião Dias Laranjeira). Porto Alegre, Typ. Jornal Allemão, 1873. DIAS, Guilherme. Echos de Roma. Rio de Janeiro, Typ. Universal, 1873
		No final do século, há a predominância da utilização de textos de leitura que se resumiam à compilação de excertos de obras literárias.  Apesar de, desde o início do século XIX, tais tipos de obras terem sido utilizados - vide “Parnaso Brasileiro” de Januário da Cunha Barbosa publicado em 1829 e a obra de mesmo titulo de Pereira da Silva editada em 1843 - é a partir da década de 70 do século XIX que as aulas de primeiras letras vão utilizar, com maior freqüência, este tipo de texto de leitura.
	Neste sentido, principalmente no Sul do Brasil, destacam-se: “Livros de Leitura” elaborado por Hilário Ribeiro e “Seleta de Prosa e Verso” elaborada por Clemente Pinto.
	Assim, paulatinamente, no final do século XIX, se consolida um sistema dual em termos de textos escolares infantis no qual as polaridades são as orientações religiosas católicas e as seculares liberais.
Um exemplo típico de leitura escolar caracterizada pela secularização são os manuais escolares elaborados por Hilário Ribeiro que, inclusive, tinham como subtítulo “Elementos de Educação Cívica e Moral”.
Estes textos visavam, primordialmente, a formação do cidadão, ressaltando seus direitos e seus deveres. De forma geral, pretendiam configurar a vontade como o esteio dos procedimentos considerados como o reto agir, criticando, principalmente, o comportamento do preguiçoso, do ébrio e do jogador, e ressaltando comportamentos sociais como a assiduidade, a perseverança, a paciência, a pontualidade e o dever. (RIBEIRO,1880:2)
Os textos do 4o. livro de leitura eram divididos em 4 partes: “conhece-te a ti mesmo”, “Objeto da Moral”, “A família e a Escola”, e “Educação Cívica”. Observa-se que há um abandono da utilização de textos de feição eminentemente religiosa. Procura-se criar uma comunicação de cunho predominantemente secular caracterizada com uma mensagem de moral e civismo.
Outro trabalho que identifica tipicamente um texto caracterizado pela ênfase numa visão secular com forte cunho moral é a “Selecta em Prosa e Verso” de Clemente Pinto que foi largamente utilizada em salas de aulas no Brasil no final do século XIX até meados do século XX.
Em sua primeira edição pode-se observar claramente a priorização de  excertos de escritores clássicos da literatura brasileira-portuguesa.
Segundo Clemente Pinto :
“Tivemos muito em vista não só a correção, clareza e a elegância da linguagem, condições essas essenciais em um livro de leitura, senão também a amenidade, variedade e utilidade dos assuntos. Omitimos, portanto os que, por demasiadamente científicos, só poderiam causar tédio aos nossos jovens e escolhemos os mais próprios para lhes despertarem no ânimo, o respeito da religião, o amor da pátria e da família excitando-lhes ao mesmo tempo os sentimentos mais elevados, e desenvolvendo pari passu a imaginação e o bom gosto literário.” (CLEMENTE PINTO, 1891:3)

Neste sentido, observa-se uma ênfase em autores clássicos, como Antonio Vieira, M . Bernardes, Garrett, Alexandre Herculano, Castilho, Mendes Leal, Latino Coelho, Coelho Neto, Pinheiro Chagas, Visconde de Taunay, Machado de Assis, José de Alencar, Afonso Celso, Conde Carlos de Laet, Graça Aranha e Homem de Melo
Nota-se que há uma nítida opção por uma literatura infantil decorrente de uma adaptação da literatura originalmente escrita para um público adulto. Não há aproveitamento dos inúmeros contos infantis que granjearam significativa popularidade no Brasil, no século XIX. Embora os contos publicados pelos Irmãos Grimm e por Andersen fossem solenemente ignorados como textos de leitura escolar, houve alguns “autores” de contos que granjearam muita simpatia do sistema que administrava a rede de ensino brasileira,entre os quais se destacam: o cônego Schmid  e F. Hoffmann. 
Do primeiro, salientaram-se os contos: “Emma de Tanneburgo”, “Theophilo”, “A Cestinha de Flores” e “Eustachio”. Do segundo, os textos “Novos contos Recreativos e Doutrinaes de um Pai a seus Filhos” e “O livro variegado”.
É impressionante a quantidade de “Contos de Schmid” utilizados na província do Rio de Janeiro. Esta obra, a rigor, não aparece nas relações de textos utilizados nas demais províncias.

Ano
Volumes
1871
1.670
1881   
2.775   
1882 
1.945
1884  
2.650
Fonte: RELATÓRIO dos respectivos anos.
Salienta-se, mesmo assim, que estes contos, nas demais províncias, tinham uma utilização apenas secundária nas salas de aula. Como indicado pelas relações de livros que os governos enviavam para as aulas de primeiras letras, a prioridade, no final do século XIX, foi a distribuição de textos de leitura caracterizados por “coletâneas”, “florilégios”, “selectas”, etc.
Objetivava-se, numa verdadeira missão civilizadora, a transferência de uma forma de literatura, com relativa penetração nas camadas mais cultas da sociedade, para as salas de aula 
A ausência de um texto escrito especificamente para a compreensão das crianças, constitui-se em uma das grandes críticas a muitas das coletâneas de textos escolares destinados a embasar os processos de aprendizagem da leitura no Brasil no século XIX.
Este processo de adequação de textos literários pinçados, por vezes, aleatoriamente da obra de um autor constitui-se, sem dúvida, num processo de inculcação, no mundo infantil, de um sistema de inteligibilidade moral e ética estruturado para o mundo adulto.  
Esta estratégia estava vinculada ao controle do tipo de conteúdo que era determinado pela legislação para ser usado em sala de aula no processo de aprendizagem de leitura.  
 	É importante ressaltar que, em meados do século XIX, se intensifica a consolidação de um processo pedagógico, em termos de ensino de leitura, que se aprofundou na investigação de métodos e técnicas de leitura.  A leitura escolar estará submetida a novos elementos estruturais que a afastam de procedimentos rotineiros e baseados no senso comum para aproximá-la de novas atitudes e comportamentos caracteristicamente baseados no método científico.
	Investiga-se e exige-se dos professores o atendimento de técnicas e estratégias que visavam propiciar aos alunos uma leitura que desse “às sílabas o seu valor prosódico” observando as pausas e ligações que fossem necessárias.
	Um exemplo deste tipo de preocupação é o manifestado na obra de Felisberto de Carvalho, um dos escritores mais utilizados nas escolas brasileiras a partir do último quartil do século XIX.
	“Concebe-se facilmente que o melhor meio de corrigir os vícios de articulação é estuda-la bem, para fazer tomar pelos  alunos, a posição que os órgãos  da boca devem ocupar na articulação que se pretenda retificar (CARVALHO,1910:7)

	Neste sentido, Felisberto de Carvalho, no início de todos os seus livros de leitura, apresenta um capítulo onde trata das questões técnicas, formais e estilísticas  da ação de ler. Seu método pode ser bem percebido no que ele denominava “Leitura expressiva” e que, em seu ensino, era dividido nos seguintes passos:
		“1o.  Preparação do trecho que deve ser lido;
	2o. Leitura expressiva pelo professor, ou por um dos alunos mais adiantados;
		3o. Catequização geral, afim de fazer descobrir: a syntase do trecho, suas idéias principais, e o modo por que se ligam umas às outras; o gênero de composição  (descritivo, narrativo, ou oratório)  e o acento que nele domina;
	4o. Nova leitura pelo professor e nova catequização destinada a fazer encontrar por meio do raciocínio;
	o objeto do pensamento e o sentido as expressões figuradas;

o caracter da entonação e das inflexões;
as palavras que se devem acentuar;
os movimentos de aceleração e os de retardação da voz;
5o. Leitura pelos alumnos – enfim  (CARVALHO, 1910: 9)

Em suma, tentamos mostrar neste estudo que os textos mais utilizados para o exercício da leitura, no início do século XIX, no Brasil, foram principalmente o “Catecismo Histórico” de  Claudio Fleury e as “Fábulas de Esopo”. A seguir, estas obras foram substituídas pelo “Tesouro de Meninos” de Pedro Blanchard  e pelo “Simão de Nantua ou o Mercador de feiras” de Lourenço Pedro Jussieu.
O grande rival  dos manuais intitulados “Thesouro de meninos” foi a obra “A ciência do Bom Homem Ricardo” de Benjamin Flanklin.
Destinado às aulas femininas, também com grande sucesso, havia o “Thesouro de Meninas” de Leprince de Beaumont.
Mais tarde, em termos de livros de leitura, passam a predominar os textos caracterizados por seleções, coletâneas, parnaso, etc, dentre os quais se destacam as inúmeras “seletas” de autores portugueses e brasileiros.
Destacaram-se ainda, no Brasil, os livros de contos, mormente os de origem alemã (Cônego Schmid e F. Hoffman) e de origem francesa (Casimiro Lieutaud) e, eventualmente, de origem brasileira (Sylvio Romero)
O processo de construção do sistema de ensino, e principalmente de formas de ensino-aprendizagem, esteve identificado com a concretização, sob a batuta do Estado, de um sistema editorial do livro didático destinado a promover um processo de homogeneização da formação docente. 
	Sob o aspecto de conteúdo, observou-se uma predominância de manuais destinados a construir um processo civilizatório calcado em princípios morais e de civilidade com o objetivo de moldar comportamentos e atitudes consentâneos à moral cristã no início do século sob a égide do regalismo e a partir de 1870 sob a égide do ultramontanismo.
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