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MATERIAIS DE LEITURA DA ESCOLA BRASILEIRA NO PERÍODO 

IMPERIAL  

Maricilde Oliveira Coelho
1
 

(UFPA) 

Resumo: Este artigo tem o objetivo de analisar materiais impressos usados no ensino da 

leitura, que circularam no contexto escolar do Brasil imperial. A análise desse material 

impresso, reunida à leitura da legislação, de pareceres e relatórios sobre a instrução 

pública no período escolhido, permite perceber os debates e as discussões a cerca da 

proposta de um projeto para a educação popular. Esta pesquisa, fundada nos 

pressupostos da História Cultural, revela uma grande multiplicidade de materiais 

impressos utilizados no ensino da leitura, desde impressos produzidos com a finalidade 

de ensinar a ler, como as cartas de ABC e as cartilhas, até os de uso social diversificado, 

como os livros de oração e a Constituição Imperial, adaptados ao uso escolar.    

Palavras-chave: Livros escolares; escola elementar; leitura.   

 

Reading materials from Brazilian school in the imperial period 

Abstract: This article aims to analyze printed materials used in the teaching of reading, 

which circulated in the school of the imperial Brazil. The analysis of this printed 

material, along with the reading of the legislation, opinions and reports about public 

education in the chosen period, allows realizing the debates and discussions about the 

proposal for a project of popular education. This research, based on assumptions of 

cultural history reveals a wide variety of printed materials used in the teaching of 

reading, from leaflets produced for the purpose of teaching reading, as booklets, to the 

use of diverse social, as prayer books and the Imperial Constitution, adapted for school 

use. 
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Materiais de leitura da escola brasileira no período imperial  

Maricilde Oliveira Coelho 

 

Este artigo tem por finalidade analisar impressos utilizados para o ensino da 

leitura que circularam no contexto escolar brasileiro no período imperial. O período 

deste estudo termina com o alvorecer do sistema republicano no Brasil, quando se 

consolida a responsabilidade do Estado com a Educação e a Constituição da República 

cria o dispositivo que define a independência do Estado em relação às instituições 

religiosas. A análise do material impresso, reunida à leitura da legislação, de pareceres e 

relatórios sobre a instrução no período escolhido, permite perceber os esforços das 

Províncias a cerca da proposta de um projeto para a educação popular. Este projeto 

incluiu discussões sobre os métodos de ensino, a formação do professor, a natureza do 

programa de ensino, o material instrucional e foi, paulatinamente, sendo posto em 

prática. 

O amparo jurídico que recebeu a instrução primária do Brasil a partir da Lei 

Imperial de 15 de outubro 1827, com a preocupação de organizar um conjunto de 

conhecimentos e valores que o Estado Imperial considerava importante para serem 

transmitidos pela instrução, revela o projeto político pedagógico daquela época. Para a 

escola elementar, os conteúdos eram os seguintes: 

 

Quadro 1: Conteúdo a ser ensinado nas escolas elementares de acordo com a Lei Imperial de 

Instrução, 1827: 

Escolas masculinas Escolas Femininas 

Leitura (preferindo a Constituição do Leitura (preferindo a Constituição do Império e a 
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Império e a História do Brasil).  História do Brasil). 

As quatro operações de aritmética. As quatro operações de aritmética. 

Práticas de quebrado, decimais e 

proporções. 

Prendas que servem à economia doméstica. 

Noções gerais de geometria prática. _________________ 

Gramática da língua nacional. Gramática da língua nacional. 

Princípios da moral cristã e da doutrina da 

religião católica e apostólica romana. 

Princípios da moral cristã e da doutrina da 

religião católica e apostólica romana. 

Fonte: MARTINS, s\d. ,  

 

O uso da Constituição e do Código Penal em leituras obrigatórias da escola 

pode ser analisado como necessário ao projeto do governo imperial de formar sujeitos 

obedientes às regras estabelecidas. Para além da aquisição do aprendizado da leitura, a 

Constituição e o Código Penal inculcavam o respeito às leis e à autoridade do 

Imperador, porém havia polêmicas em torno da leitura do Código Penal. Em 1853, José 

Joaquim da Cunha, presidente da Província do Pará, se manifestou contrário a leitura do 

Código Penal nas escolas e sugeriu que a mesma fosse “substituída por outra, mais 

edificante e menos monótona” (PARÁ: 1853, p.12-13).  O tenente-coronel Manoel de 

Frias e Vasconcellos, em 1859, também repetiu a necessidade da retirada do Código 

Penal da escola e justificou porquê:  

            

Determina a lei que nas escolas do 2º. Grau, além da grande lista de 
matérias a estudar, faça o aluno leitura da nossa Constituição e do 

Código penal do Império.  

A leitura da Constituição do Império, como exercício nas escolas, me 
parece utilíssima; tem o duplo mérito de dar ao aluno lições práticas 

de bom português, e uma pequena ideia da nossa organização política, 

a qual explicada por um bom professor pode desde logo ir despertando 

no espírito da juventude dedicação, amor e afeto às nossas 
instituições. 

Que significa, porém, a leitura do Código Penal nas escolas?  

Estou persuadido de que a intenção do legislador, obrigando a se fazer 
essa leitura, foi, e não descubro outro fim, fazer ver aos discípulos as 

penas e castigos em que podem incorrer cometendo tais e tais delitos. 
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Mas, além de que semelhante leitura excitaria naturalmente a 

curiosidade infantil a pedir explicações de toda nomenclatura 
criminal, as explicações que a moralidade do bom professor o 

aconselharia a não dar, quando mesmo o aluno pudesse compreender 

alguma coisa com exatidão, mais facilmente compreenderia alguma 

coisa com exatidão, mais facilmente compreenderia o art. 10 daquele 
Código, que diz assim: “Também não são criminosos os menores de 

14 anos”. 

Bem sabeis, senhores, que o conhecimento desta isenção, nulificando 
todas as vistas do legislador, pode ser fatal a mais de um aluno. 

Parece-me, portanto, que a leitura do Código Penal deve ser banida 

das escolas por inútil, inconveniente e prejudicial. (PARÁ, 1859, p.32-
33).   

 

Observa-se que a apreensão das autoridades em substituir a leitura do Código 

Penal por outras mais amenas, não estava no fato de ser uma leitura monótona e sim por 

que a mesma poderia despertar conhecimentos inconvenientes e prejudiciais. Ao 

contrário do Código Penal, a leitura da Constituição Política do Império foi estimulada, 

pois se considerava que todo o cidadão precisava observar os preceitos políticos do país. 

Em 1871, na Província do Ceará, o Diretor da Instrução Pública, Justino Domingues da 

Silva, após ouvir o Conselho Diretor da Instrução Pública, mandou adotar a 

Constituição Política do Império para a leitura dos alunos mais adiantados das aulas do 

ensino público primário daquela província. Nas palavras do Diretor, os motivos que 

inspiraram essa resolução são “fáceis de compreender”: 

 

Se, como entendo, a escola deve atingir o duplo fim de criar homens e 

cidadãos, o que melhor, para leitura e ensino daqueles à que caberá 

algum dia exercer direitos e cumprir deveres de cidadão do que a 
leitura do código fundamental em que são expressos esses direitos e 

deveres, e formulados os sãos princípios do regime político, cuja 

observância é condição essencial de prosperidade para o Império? 

Grave-se na memória infantil a lição de sabedoria, ensinada pela voz 
da majestade, a que inspiram leais conselheiros. Nada mais pernicioso, 

nem mais fatal para o regular exercício do sistema representativo do 

que a ignorância dos direitos e deveres por parte do povo. 

Na constituição está a bíblia da liberdade política que todo brasileiro 

deve conhecer e acatar. É ela também, além disso, um monumento de 

glória nacional. 
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A veneração ao passado, o cuidado do povir, exigem igualmente que 

seja bem conhecido o livro, cujas prescrições fielmente exercidas nos 
honram e garantem ao mesmo tempo (CEARÁ, 1871, p. 17-18). 

 

 

Após o Ato Adicional de 1834, que permitiu a descentralização político-

administrativa das províncias, a escolarização se desenvolveu de forma diversa e 

desigual nas províncias brasileiras. Entretanto, as várias reformas para a educação 

popular ocorridas nas províncias, em pouco modificaram o quadro das matérias 

obrigatórias para a escola elementar, como podemos observar nas reformas da instrução 

pública das províncias do Pará (1851) e de São Pedro do Rio Grande do Sul (1858): 

 

Quadro 2: Matérias a serem ensinadas nas escolas elementares de acordo com as instruções da 

lei 203 de 1851 aprovadas pelo Governo da Província do Pará que dividiu o ensino primário em 

1º. e 2º. Graus: 

Escola de 1º. Grau  Escola de 2º. grau 

Leitura e escrita Leitura e escrita 

Aritmética até proporções Aritmética até proporções 

Gramática e ortografia prática Aritmética com aplicação ao comércio 

Noções dos deveres morais e religiosos Gramática e ortografia portuguesa 

Doutrina cristã Geometria prática 

 Noções gerais da Geografia do Império 

 Noções gerais da História do Brasil 

 Noções dos deveres morais e religiosos 

 Doutrina cristã 

 Leitura da Constituição e do Código Penal 

do Império 

Fonte: PARÁ (1859) 

 

 

Quadro 3: Matérias a serem ensinadas nas escolas elementares de acordo com o ofício do 

Inspetor Geral da Instrução Pública de 4 de maio de 1858. 

Escola de 1º. Grau Escola de 2º. Grau  
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Além das matérias da escola de 1º. 

Grau, as seguintes abaixo: 

Instrução Moral e Religiosa Teoria e aplicação das raízes e 
proporções 

A leitura e a escrita Notícias da História Sagrada 

Noções de Gramática e suas aplicações Elementos de Geografia 

Os princípios elementares de Aritmética, 
compreendendo as 4 operações sobre números inteiros, 

frações ordinárias e decimais e suas aplicações  

História do Brasil 

O sistema de pesos e medidas usado no Império  _____________________ 

Fonte: S. PEDRO DO RIO GRANDE DO SUL (1858) 

  

A partir da segunda metade do século XIX, políticos e intelectuais brasileiros 

se empenharam em institucionalizar a escola como principal espaço social para a 

instrução. Esta instrução, prevista pelo governo imperial, estava atrelada a dois 

elementos característicos: a subordinação à religião católica e a obediência à ordem 

representada pelo Estado Imperial (TAMBARA, 2000). Além disso, incluir 

conhecimentos da História e da Geografia do Brasil como saberes escolarizados revela a 

importância, para àquele momento histórico, de se constituir o Estado e de fundar a 

nacionalidade.  

 Nas práticas cotidianas da sala de aula, porém, de que modo ocorria o trabalho 

de ensinar meninos e meninas do século XIX no Brasil? Nos documentos estudados, 

professores, inspetores, diretores da instrução pública e presidentes de província 

informam solicitações, remessas, doações e inventários de uma grande variedade de 

material para uso na escola: globos, mapas, escrivaninhas, canivetes, lápis, esponjas, 

caixas de lápis de giz, penas de aço, penas de ave, tinteiros de vidro, garrafas de tinta de 

escrever, ampulhetas e réguas, entre outros. Para este estudo, que se propõe analisar o 

uso de impressos na sala de aula, observou-se a diversidade de livros e impressos nas 

diferentes províncias brasileiras, como mostram os quadros abaixo:  

 

Quadro 4: Objetos fornecidos às escolas elementares da Província do Pará em 1868 



 

Revista Litteris – ISSN: 19837429 n. 15 - julho de 2015 
 

Revista Litteris 
www.revistaliteris.com.br 

ISSN: 19837429 
Julho de 2015 

N.15 

 
 

56 

Material Quantidade 

Aritméticas  402 

Cartas de ABC  150 

Catecismos da doutrina cristã                  300 

Gramática de Conduru   350 

Compêndios de geografia                 428 

Manuais enciclopédicos                 289 

Manuscritos por Duarte Ventura  320 

Métodos do Dr. Abílio  640 

Tesouro de meninas                   87 

Tabuadas  158 

Motins políticos pelo Dr. Rayol                  378 

Métodos facílimos                  320 

Traslados                    24 

Fonte: PARÁ, 1868 

 

 

 

Quadro 5: Objeto do ensino em cada classe da escola na Província de Pernambuco 

Classe Compêndios 

1ª. Primeira folha do Pequeno Curso 

2ª. Primeira parte do Pequeno Curso 

3ª. Segunda parte do Pequeno Curso e Ortografia 

4ª. Terceira parte do Pequeno Curso. Lições Morais. Catecismo do cônego Pinheiro  

5ª. Manual de Urbanidade. Catecismo idem 

6ª. Livro do Povo. Catecismo Brasileiro. Catecismo do cônego Pinheiro 

7ª. Evangelhos. Artes e ofícios. Gramática de Jeronymo Emiliano. Aritmética de Castro 

Nunes. Ortografia de M. Araújo. Catecismo do cônego Pinheiro 

8ª. 3º. Livro de leitura do Dr. Abílio. Gramática de Jeronymo Emiliano. Aritmética de 
Castro Nunes. Catecismo do cônego Pinheiro. Estudo Prático de Geografia e História. 

Fonte: PERNAMBUCO, 1876  

 

Quadro 6: Quadro de livros distribuídos durante o ano de 1878 na Província do Rio de Janeiro.  
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Livros Quantidade 

Gramáticas 2.616 

Missão de Cristo      57 

1º. Livro de leitura do Dr. Abílio 1.062 

2º. Livro de leitura do Dr. Abílio 1.385 

3º. Livro de leitura do Dr. Abílio   712 

História do Brasil 1.232 

História Sagrada 1.838 

Contos de Schimid 2.187 

Catecismos da doutrina cristã 2.857 

Aritméticas 2.962 

Sistema métrico 1.783 

Tabuadas 3.027 

Silabários 4.109 

Fonte: RIO DE JANEIRO, 1878 

 

Dos diversos impressos para o ensino da leitura, observa-se a presença de um 

conjunto de livros que Antonio Augusto Batista e Ana Maria Galvão (2009), na 

pesquisa realizada sobre livros e impressos usados na escola brasileira oitocentista, 

identificaram como modelo religioso: os catecismos da doutrina cristã, os evangelhos e 

os livros de oração. O uso escolar do catecismo no ensino da leitura é muito antigo, 

desde o século XVI, como informa Dominique Julia (1999).  Os evangelhos, os livros 

Catecismos da doutrina cristã, História Sagrada, Catecismo Brasileiro e Missão de 

Cristo, aparecem destinados à leitura corrente e mostram a legitimidade da formação 

moral e religiosa que a Igreja Católica, associada ao Estado Imperial, plasmou nos 

regulamentos de ensino como forma de instruir pelo cristianismo.  

Além dos catecismos e histórias sacras, aparecem paleógrafos, gramáticas, 

compêndios e manuais enciclopédicos. Estes livros pertencem ao modelo que Antonio 

Augusto Batista e Ana Maria Galvão (2009) identificaram como livros instrutivos ou 

enciclopédicos, por apresentarem uma síntese de conhecimentos religiosos, gramaticais, 

históricos ou cívicos considerados importantes ao ensino da escola elementar.  
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Observa-se também uma grande circulação de livros portugueses nas 

províncias brasileiras. Mesmo com o crescimento do número de livros escolares 

brasileiros a partir da segunda metade do século XIX, resultado da expansão do 

mercado editorial e da consolidação de editoras e livrarias (TEIXEIRA, 2008), livros 

portugueses como Manuscritos de Duarte Ventura, Método facílimo e Manual 

Encyclopédico de Emilio Achilles Monteverde e a Gramática de Jeronymo Emiliano 

foram largamente usados na escola brasileira oitocentista. 

 Antonio Augusto Batista (2009) afirma que o livro Manuscritos (A arte de 

aprender a ler letra manuscrita para uso das escolas), do português Duarte Ventura, foi 

utilizado no Brasil até as primeiras décadas da República. Considerando-se que os livros 

de leitura registram modelos de nação e pátria no processo de identificação nacional, 

como um livro português circulou por tanto tempo num país que se firmava como 

nação? Antonio Augusto Batista analisa que o uso deste livro se associa nas    

 

[...] ambigüidades da constituição da identidade nacional no período: é 

preciso marcar a diferença entre brasileiros e portugueses, mas essa 

diferença não pode significar uma negação do único elemento europeu 

– e civilizador – presente na formação dos brancos ou dos “quase 
brancos ou quase negros” (2009, p. 185). 

 

O outro conjunto de livros é para os iniciantes na arte de ler e escrever: cartas 

de ABC, silabários, paleógrafos, livros de leitura graduada. Primeiros materiais 

culturais usados pela criança para a leitura e a escrita na escola, as cartas de ABC eram 

organizadas em abecedários maiúsculos e minúsculos, silabários com duas ou três letras 

e palavras soltas. Os paleógrafos, de acordo com Batista (2005), foram publicados em 

língua portuguesa entre os anos 1840 e 1960 e impressos por meio da litografia com a 

finalidade de ensinar a letra manuscrita. 

Em comum nas listas das províncias do Pará, de Pernambuco e do Rio de 

Janeiro, aparece a série graduada de leitura do Dr. Abílio Cezar Borges, o Barão de 

Macahúbas. Composta por três livros de leitura, a série graduada do Dr. Abílio inicia 

com a publicação do primeiro livro em 1866. Sua divulgação e uso logo alcançaram 
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escolas das mais longínquas províncias do Brasil, pois “os livros do Barão de 

Macahúbas eram distribuídos pelas escolas de todo país, numa atividade de mecenato 

amplamente conhecida” (SAVIANI, 2000, p. 48).  Justino Domingues da Silva, Diretor 

da Instrução da Província do Ceará, informa a distribuição de mil gramáticas 

portuguesas, quinhentos primeiros livros, trezentos segundo livro, duzentos terceiro 

livro doados “em favor da Província” pelo Dr. Abílio para o ano letivo de 1875 

(CEARÁ, 1875, p. 10). 

O Diretor de Instrução Pública da Província do Pará, Dr. Pedro Joaquim Corrêa 

de Freitas, também contabilizou os livros ofertados pelo Dr. Abílio:    

 

Em data de 16 de maio a diretoria recebeu por intermédio da 

presidência, 333 1º. Livros de leitura, 90 2º. Ditos, 90 3º. Ditos, 488 

gramáticas portuguesas e 57 francesas, e no corrente mês 2000 

gramáticas portuguesas. Todos esses livros foram oferecidos pelo Sr. 
Dr. Abílio Cezar Borges, que também ofereceu 1000 1º. Livros de 

leitura, 600 2º. e 400 3º. que ainda não foram recebidos. Aquelas obras 

vão sendo distribuídas pelas escolas, conforme a sua frequência e 
estado dos alunos (PARÁ, 1877, XLV).     

 

Abílio Cezar Borges, o Barão de Macahúbas, pertenceu a elite intelectual 

brasileira e foi classificado por Circe Bittencourt (2004) no grupo de diretores de 

colégios particulares também autores de livros escolares. A posição social e econômica 

do Barão de Macahúbas, paralelo ao conhecimento de assuntos educacionais adquirido 

pela experiência de diretor de colégios e da instrução pública da Província da Bahia e 

com viagens à países considerados modernos e desenvolvidos, autorizou e legitimou 

seus livros como um dos principais instrumentos para a escolarização dos saberes na 

escola primária brasileira a partir da década de 1860.   

Antonio de Almeida Oliveira (2003), na obra O Ensino Público publicada pela 

primeira vez em 1871, considerou louvável o esforço de Abílio Cezar Borges no intuito 

de oferecer ao Brasil bons métodos de ensino primário. A oferta e a distribuição de 

livros por Abílio Cezar Borges em diversas províncias brasileiras, longe de ser apenas 

caridade aos meninos pobres, contribuíram significativamente para o processo de 
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escolarização com a circulação de modernas ideias pedagógicas. Ao analisar o uso da 

obra de Dr. Abílio na escola brasileira, Giselle Teixeira (2008) assinala que o autor 

participou dos debates educacionais da segunda metade do século XIX e escolheu o 

método intuitivo, caracterizado pela observação e educação dos sentidos, como suporte 

metodológico para suas criações.   

Na análise dos impressos prescritos para uso na escola elementar brasileira no 

século XIX, se observou uma variedade muito grande de materiais para leitura: 

catecismos, a Constituição Imperial, cartas e cartilhas de ABC para o ensino das 

técnicas elementares da leitura e da escrita, enciclopédias instrutivas. Todo esse material 

tinha em comum o fato de ser usado intencionalmente para alcançar o objetivo de 

ensinar a ler, escrever e consolidar atitudes e comportamentos esperados pela sociedade 

brasileira naquele momento histórico. 
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