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6 
A ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

E A PRODUÇÃO ESCRITA DE FRANCISCO 
VIANNA (1876-1935) NA HISTÓRIA 

DO ENSINO DA LEITURA1

Angélica Pall Oriani

Introdução

Frases como “Ivo viu a uva” e “Eva viu a ave” são bastante co-

nhecidas no meio educacional. Não é o caso, entretanto, do autor 

dessas frases, Francisco Vianna (1976-1935). A atuação desse pro-

fessor e sua produção escrita, apesar de demonstrarem bastante 

envolvimento com as questões educacionais, ficaram subsumidas 

na atuação representativa e renomada de outros professores que 

atuaram no mesmo momento histórico que Francisco Vianna.

Apesar do desconhecimento da figura desse professor, seus li-

vros para o ensino da leitura circularam e foram republicados du-

rante pelo menos quatro décadas, até mesmo após o falecimento do 

autor. Buscando trazer à tona a produção escrita desse professor 

para o ensino da leitura e articulá-la, principalmente, à sua atuação 

profissional no segundo momento da história da alfabetização no 

Brasil (Magnani, 1997; Mortatti, 2000a), o objetivo deste texto é 

 1 Este texto é resultante de pesquisa mestrado, desenvolvida com Bolsas CNPq 

e Fapesp, cujos resultados finais foram apresentados sob a forma de disserta-

ção de mestrado (Oriani, 2010) [N.O.].
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104  MARIA DO ROSÁRIO L. MORTATTI E OUTROS

problematizar o lugar desse professor nessa história, de modo a 

apresentar e problematizar sua atuação praticamente desconhecida.

Francisco Vianna: professor e autor de livros 
didáticos2

Francisco Furtado Mendes Vianna viveu 59 anos, tendo nas-

cido em 1876 e falecido em 1935. Com 12 anos, foi morar sob os 

cuidados de seu tio Godofredo José Furtado, professor na Escola 

Normal de São Paulo (ENSP), positivista e presidente da Sociedade 

Positivista de São Paulo. Aos 17 anos, ingressou na ENSP, tendo-se 

diplomado em 1895, aos 19 anos. 

Depois de formado, Francisco Vianna exerceu diferentes cargos 

no âmbito educacional, tendo sido: professor na 2a Escola Comple-

mentar, anexa à antiga Escola Modelo “Prudente de Moraes”, em 

São Paulo (SP), entre 1895 e 1904; diretor do Grupo Escolar “Car-

doso de Almeida”, em Botucatu (SP), entre 1904 e 1906; professor 

da 12a cadeira de “História Natural” no Ginásio do Estado em 

Campinas (SP), entre 1906 e 1910;3 e inspetor do ensino secundá-

rio, no Rio de Janeiro (RJ), então Distrito Federal, presumivelmen-

te entre 1915 e 1935, ano em que faleceu. 

Ao longo de sua atuação profissional, Francisco Vianna escre-

veu vários livros didáticos, os quais foram publicados pela Livra-

ria Francisco Alves − no caso dos livros de leitura e de história −, 

pela Companhia Melhoramentos de São Paulo (Weiszflog Irmãos 

Incorporada), atualmente Editora Melhoramentos4 − no caso dos 

 2 As informações a respeito da vida de Francisco Vianna são bastante difusas, 

e o que localizei a respeito desse professor está divulgado esparsamente em 

diferentes meios, entre eles, Magnani (1997) e Mortatti (2000a).

 3 De acordo com Silva (1935), Francisco Vianna também foi lente da cadeira de 

“História Natural” no Ginásio do Estado de Campinas.

 4 Segundo informações localizadas em Hallewell (1985), a Companhia Melhora-

mentos de São Paulo foi responsável pela publicação de diversos livros didáticos 

e outros materiais escolares nas décadas iniciais do século XX. A respeito dessa 

editora, ver especialmente Donato (1990), Hallewell (1985) e Razzini (2007).
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cadernos de caligrafia −, e pela Typographia da Industrial de São 

Paulo5 e depois pela Espíndola, Siqueira & Co.6 – no caso do livro 

para o ensino de trigonometria.

A produção escrita de Francisco Vianna indica, portanto, o in-

tenso envolvimento desse professor com as questões relativas ao en-

sino. Sua produção didática destinada à leitura é composta por sete 

livros que integram a Série Leituras Infantis.7 Entre as referências 

que localizei, têm-se: duas de cartilhas: Cartilha: leituras infantis 

[1912?]8 e Primeiros passos na leitura (1915); e cinco de livros de 

leitura: Leitura preparatória, escrito em colaboração com Miguel 

Carneiro Júnior (1908); Primeiro livro de leituras infantis (1908); 

Segundo livro de leituras infantis (1908); Terceiro livro de leituras in-

fantis (1908); e Quarto livro de leituras infantis: apanhados e factos 

históricos (1919). 

Os livros dessa série tiveram grande circulação em diversos esta-

dos brasileiros − São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Espírito 

Santo, Paraná, Pará, Amazonas, Ceará, Minas Gerais, Santa Ca-

tarina e Rio Grande do Sul −, tendo tido novas edições publicadas 

mesmo após a morte desse professor. As edições mais recentes dos 

livros dessa série foram publicadas entre as décadas de 1940, 1950 e 

1960, tendo todas ultrapassado a 40a edição. 

Além dos livros destinados ao ensino da leitura, Francisco Vian-

na teve publicadas séries para o ensino da escrita. Presumivelmente 

no ano de 1908 ou de 1909,9 o autor teve publicada série com um 

 5 Até o momento, não localizei mais informações a respeito dessa editora. 

 6 Até o momento, não localizei mais informações a respeito dessa editora. 

 7 Análise detalhada da Série Leituras Infantis encontra-se em Oriani (2010).

 8 Presumivelmente em 1912, Francisco Vianna publicou pela Livraria Fran-

cisco Alves (RJ) folheto intitulado Considerações geraes sobre a apprendizagem 

da leitura, complemento das indicações do prefácio “Aos Professores” da 

Cartilha da Série Leituras Infantis. Nesse folheto, Francisco Vianna apresenta 

os fundamentos teóricos a partir dos quais elaborou Cartilha: leituras infantis.

 9 Sobre a data de publicação da 1a edição dessa série, localizei informações 

distintas. Conforme Razzini (2007), a série de cadernos de caligrafia foi publi-

cada “a partir de 1909”; todavia Vidal (1998) afirma que a série foi publicada 

em 1908. Mediante as duas informações, torna-se impreciso afirmar qual é a 
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caderno preliminar e mais seis cadernos de caligrafia, intitulados 

Novo methodo de caligraphia vertical e editados pela Companhia 

Melhoramentos (SP), e escreveu e teve publicados outros livros 

didáticos. Presumivelmente no início da primeira década do século 

XX, Francisco Vianna também teve publicada série com seis cader-

nos de caligrafia americana, intitulados Novo methodo de calligrafia 

americana (inclinada), também editados pela Companhia Melhora-

mentos (SP). 

Além da série de caligrafia, presumivelmente na primeira dé-

cada do século XX, Francisco Vianna teve publicada série com 

dez cadernos de linguagem “[...] com gravuras para descripções e 

composições” (Vianna, 1928, p.4), intitulados Novos cadernos de 

linguagem, pela Companhia Melhoramentos (SP) e, em apenas um 

número, Caderno de escripta, livro auxiliar à cartilha publicado pela 

Francisco Alves (RJ). 

No ano de 1901, teve publicado livro para ensino de trigonome-

tria, pela Typographia da Industrial de São Paulo, intitulado Ele-

mentos de trigonometria: comprehendendo a resolução de triângulos 

esphericos. Disposto em 93 páginas, esse livro está dividido em 

quatro partes, intituladas, respectivamente: “Definição e objecto”; 

“Taboas trigonometricas”; “Resolução dos triangulos”; e “Exerci-

cios e problemas” (idem, 1901). A proposta do autor é apresentar 

didaticamente os principais aspectos necessários para compreender 

e aprender a trigonometria e, especialmente, os triângulos esféricos.

Presumivelmente no ano de 1922, Francisco Vianna teve publi-

cado livro destinado ao ensino de história do Brasil, escrito com a 

data correta de publicação dos cadernos. A respeito dessa série de cadernos 

de caligrafia, localizei informações de que foram publicadas edições novas 

até pelo menos o ano de 1989, “[...] com tiragens anuais, já na década de 40, 

superiores a 600.000 exemplares. Segundo informou a editora, até 1997 havia 

vendido mais de 110 milhões de exemplares” (Heitlinger, 2009, p.43). É tam-

bém Razzini (2007, p.7) quem informa a intensa circulação desses cadernos: 

“[...] o material didático que mais teve sucesso foi a coleção de cadernos de 

caligrafia de Francisco Viana, lançada a partir de 1909 e constantemente reedi-

tada até 1999, um recorde de longevidade”.
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colaboração de seu filho Euclides Ribeiro Mendes Vianna, intitu-

lado Pequena historia do Brazil, editado pela Francisco Alves (RJ). 

Com 174 páginas, nesse livro, escrito “A pedido dos editores 

Srs. Paulo de Azevedo & Cia., proprietários da Livraria Alves, 

tentei dar, nas poucas paginas que seguem, uma idéa succinta e, 

tanto quanto possível, fácil e amena, da evolução de nossa Patria” 

(idem, 1931, p.3), Francisco Vianna apresenta, em seu entender, os 

principais aspectos relativos à história do Brasil. 

Sobre a colaboração de seu filho quando da elaboração do livro, 

Francisco Vianna (1931, p.3) informa: “Ainda que o plano e a orien-

tação geral sejam exclusivamente meus, utilizei-me principalmente 

para as leituras, da collaboração de meu filho EUCLIDES RIBEI-

RO M. VIANNA, que vae revelando grande amor ao estudo de 

nossa Historia”. 

No ano de 1930, o autor teve publicado, pela Livraria Francisco 

Alves (RJ), o livro Modernas directrizes no ensino primário: escola 

activa do trabalho ou nova.10 A partir de informações que localizei 

em base de dados, nesse livro, Francisco Vianna aborda alguns 

princípios da Escola Nova. 

Esse livro resulta de conferências proferidas pelo autor e está 

dividido em “Apresentação” e três partes, assim intituladas: “As 

modernas directrizes no ensino primário”, “Ilusões, exageros e 

confusões no ensino primário” e “A conflagração universal aprecia-

da sob o ponto de vista dos meios e dos fins da educação”.

Além dos textos publicados sob a forma de livros, Francisco 

Vianna também teve publicados diversos artigos na Revista de Ensi-

 10 Esse livro é indicado na dissertação de Silva (2001), intitulada História de lei-

turas para professores: um estudo da produção e circulação de saberes especia-

lizados nos “manuais pedagógicos” brasileiros (1930-1971). Nessa dissertação, 

Silva (2001) tem como objetivo contribuir para a construção de uma história 

das leituras destinadas aos professores em formação, analisando, para isso, 44 

manuais de ensino que localizou e que foram publicados entre 1930 e 1971. 

Entre os manuais que Silva (2001) considera terem sido destinados para a for-

mação de professores nesse período está Modernas directrizes no ensino primá-

rio: escola activa do trabalho ou nova, de Francisco Vianna, publicado em 1930.
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no, especialmente durante os anos de 1903 e 1904. No âmbito desse 

periódico, Francisco Vianna teve publicados também alguns de seus 

poemas, muitos dos quais faziam parte das lições dos livros de leitu-

ras da Série Leituras Infantis.

Série Leituras Infantis: proposta de Francisco 
Vianna para o ensino da leitura 

A Série Leituras Infantis foi escrita a partir de Terceiro livro de 

leituras infantis. No ano de 1908, esse livro foi publicado juntamen-

te com Primeiro livro de leituras infantis, Segundo livro de leituras 

infantis e Leitura preparatória.

Nos anos seguintes à publicação desses livros, Francisco Vian-

na preparava-se para organizar o quarto livro de leituras, quando 

passou a elaborar a cartilha que integraria a série, que foi publicada 

presumivelmente no ano de 1912. No ano de 1915, todavia, publi-

cou outra cartilha também integrando a série, que é idêntica à car-

tilha anterior, sendo acrescido apenas maior grau de detalhamento 

pedagógico e metódico na sentenciação das lições. Em 1919, esse 

professor teve publicado Quarto livro de leituras infantis..., comple-

tando a série. 

Os livros dessa série apresentam a proposta de Francisco Vianna 

para o ensino da leitura que se inicia com as duas cartilhas na qual 

é apresentada a leitura como “decifração” e tem continuidade nos 

livros de leituras que “concretizam” a proposta do autor de ensinar 

a “leitura corrente” (Vianna, 1925). Considerando esses aspectos, 

nos livros da Série Leituras Infantis está apresentada uma proposta 

graduada de ensino da leitura que tem como ponto de partida as 

sentenças, apresentadas nas cartilhas, as quais são ampliadas e vão 

se tornando mais extensas nos livros de leitura, como parte da opção 

do autor pelo método analítico para esse ensino.

Os livros da Série Leituras Infantis estão organizados em uma 

estrutura que é comum: orientação aos professores, lições e índice. 
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As orientações aos professores, de autoria de Francisco Vianna, 

contêm alguns dos princípios nos quais esse professor baseou-se 

quando elaborou o livro, além de conter considerações relativas 

aos procedimentos metodológicos que o professor primário deveria 

utilizar em sala de aula para que, juntamente com o livro didático, 

configurasse efetivamente sua proposta para o ensino da leitura. 

Essas orientações aos professores, dispostas, geralmente, em três 

a cinco páginas, precedem as lições, e em apenas alguns exemplares 

dos livros que localizei as sucedem. Todavia, constatei que esse as-

pecto se relaciona a uma reorganização editorial, pois, ao comparar 

as diferentes edições dos exemplares nos quais essas orientações 

estão remanejadas para o fim do livro, observei que o conteúdo não 

foi alterado, mas apenas a disposição que se encontra no livro.

Em Cartilha: leituras infantis, além de orientações destinadas 

aos professores, há também orientações aos pais das crianças que 

utilizarão a cartilha. Além desse aspecto, como complemento às 

orientações contidas no prefácio dessa cartilha, Francisco Vianna 

elaborou um folheto, o qual foi veiculado e divulgado gratuitamen-

te aos professores. 

Em Primeiros passos na leitura, as orientações aos professores re-

ferem-se à forma com que essa cartilha está organizada complemen-

tarmente à Cartilha: leituras infantis, assim como às orientações 

metodológicas relativas ao ensino da leitura e as lições da cartilha. 

As orientações aos professores contidas em Primeiro livro de lei-

turas infantis, Segundo livro de leituras infantis e Terceiro livro de 

leituras infantis são idênticas e mantidas nas diferentes edições que 

localizei desses livros. Nessas orientações, Francisco Vianna apre-

senta as especificidades de sua série de livros de “leitura corrente” 

(idem, 1909), comparativamente às séries às quais teve acesso até 

aquele momento. As orientações de Quarto livro de leituras infantis... 

diferenciam-se das orientações dos outros livros e estão mais direcio-

nadas à finalidade de informar ao professor a importância de ensinar 

a leitura às crianças a partir de “fatos históricos” (idem, 1923). 

As lições dos livros da Série Leituras Infantis são organizadas 

em histórias nas quais são abordados aspectos relativos às ativida-
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des infantis, a saber: brincadeiras e jogos de crianças, como brincar 

com bola, com peão, com boneca e pescar; ações comuns ao cotidia-

no das crianças, como ir à escola, desenhar, colher frutas em árvo-

res, brincar com animais; e situações nas quais há o relacionamento 

entre os adultos e as crianças, nas quais é explorado, principalmen-

te, o aprendizado que esse relacionamento pode propiciar para as 

crianças. 

Nas lições são apresentados, também, princípios do que seriam 

ações consideradas adequadas de acordo com as situações apresen-

tadas nas lições, como a importância de não furtar, de não maltratar 

os animais e de fazer o bem ao colega. Além disso, ao fim das lições 

de alguns dos livros da série, especialmente os destinados ao ensino 

inicial da leitura, há sentenças destacadas que têm por finalidade 

sintetizar moralmente o conteúdo do que foi ensinado e que estão 

apresentadas sob a forma de poesia, pois, a meu ver, facilitaria a 

memorização das sentenças por parte das crianças.

As lições dos livros são acompanhadas por gravuras nas quais 

são abordados os aspectos estudados. Nas lições dos livros da Série 

Leituras Infantis, as gravuras têm por finalidade congregar os as-

pectos abordados e permitir que, a partir do questionamento do 

professor, as crianças consigam elaborar sentenças que descrevam 

as gravuras e assemelhem-se às sentenças das lições, no caso das 

cartilhas, e às histórias, no caso dos livros de leituras. 

Nas primeiras lições de Cartilha: leituras infantis e Primeiros 

passos na leitura são apresentadas sentenças mais descritivas, e 

a gravura ocupa a maior parte da página. À medida que as lições 

avançam, aumenta gradativamente a quantidade de sentenças, e, 

por esse motivo, as gravuras e as sentenças passam a dividir equi-

tativamente a página das lições. As últimas lições dessas cartilhas 

apresentam histórias, e não mais sentenças.

As lições dos livros de leitura não são apresentadas sob a forma 

de sentenças, mas são histórias, cuja disposição nos livros aumenta 

progressivamente à medida que as lições avançam e os livros são 

destinados às classes mais avançadas. Nas lições dos livros de leitu-

ra há diversas gravuras, todavia, em menor quantidade e ocupando 
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espaço menor, se comparadas à quantidade de gravuras e à disposi-

ção por elas ocupada nas cartilhas. 

As lições dos livros da Série Leituras Infantis são compostas 

apenas por histórias, e não há exercícios que as acompanham para 

“treino” ou “fixação” dos aspectos abordados. 

Francisco Vianna e sua produção didática na 
história do ensino da leitura no Brasil

Articulando os aspectos gerais relativos aos livros da Série Lei-

turas Infantis à bibliografia de Francisco Vianna, destaco o espaço 

ocupado por esse professor e sua produção didática para o ensino da 

leitura no momento em que esta foi publicada. 

Nas décadas iniciais do século XX, no âmbito da produção de 

livros didáticos para o ensino da leitura, segundo Mortatti (2000), 

alguns professores paulistas tiveram maior destaque, pois aliaram a 

carreira que construíram como professores aos cargos que ocuparam 

na administração da instrução pública paulista. Esse é o caso, por 

exemplo, dos professores Theodoro de Moraes, Arnaldo de Oliveira 

Barreto, Carlos Alberto Gomes Cardim11 e Mariano de Oliveira. 

Quando Francisco Vianna disputou espaço no âmbito da pro-

dução didática para o ensino da leitura, tinha acumulado experiên-

cia profissional como professor primário e secundário e diretor de 

grupo escolar, todavia, não tinha ocupado cargo de liderança na 

instrução pública no estado de São Paulo, tendo ocupado cargo de 

inspetor do ensino secundário no Rio de Janeiro nos anos finais da 

segunda década do século XX. Nesse sentido, Francisco Vianna 

acabou desconhecido como professor, autor de livros didáticos e 

 11 Informações sobre Theodoro de Moraes, Arnaldo de Oliveira Barreto e Carlos 

Alberto Gomes Cardim encontram-se em textos de Bárbara Cortella Pereira, 

Vanessa Cuba Bernardes e Franciele Ruiz Pasquim, respectivamente, que 

integram este livro. Estudos minuciosos sobre esses autores e sua obra foram 

desenvolvidos por Magnani (1997), Mortatti (2000), Pereira (2009), Bernar-

des (2003) e Pasquim (2010d).
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administrador da instrução pública, se comparado aos outros pro-

fessores que mencionei, os quais, no mesmo momento histórico, 

também tiveram publicados seus livros para o ensino da leitura. 

Considero, também, que os professores que atuaram como ins-

petores escolares tiveram maior contato com os professores primá-

rios à medida que, segundo Mortatti (ibidem), realizavam visitas 

periódicas às escolas e podiam ter conhecimento de aspectos alme-

jados e de algumas das necessidades específicas dos professores pri-

mários em relação à aplicação pedagógica do método analítico nos 

livros didáticos. Francisco Vianna, apesar de ter tido experiência 

profissional como professor, atuou nas escolas na década final do 

século XIX e na primeira década do século XX. Quando elaborou 

os livros da Série Leituras Infantis, situava-se cronologicamente 

em um momento e buscava soluções de acordo com as referências 

de que dispunha naquele momento, tanto em relação ao método em 

si quanto aos aspectos pedagógicos envolvidos na aplicação prática 

do método. 

Presumo que pelo motivo de Francisco Vianna não ter tido uma 

convivência mais sistemática e perene com os professores primários 

que pudessem ter-lhe auxiliado no aperfeiçoamento de seus escritos 

de acordo com as necessidades que surgiam, seus livros tornaram-

-se menos adequados ao método analítico adotado oficialmente nas 

escolas públicas paulistas.

Apesar do desconhecimento do professor Francisco Vianna em 

relação aos outros professores que atuaram no mesmo momento e 

também tiveram seus livros para o ensino da leitura publicados, a 

frase “Ivo viu a uva” é bastante conhecida até os dias atuais. Quase 

sempre associada a uma ideia de ensino “desconexo” da realidade, 

que não proporciona o envolvimento do aluno para o aprendizado 

da leitura, a frase carrega, até hoje, o sentido jocoso da cartilha que 

deve ser evitada em sala de aula. Pensando a respeito da atuação 

profissional e do desconhecimento de Francisco Vianna, é possível 

problematizar que uma possível “ausência de realidade pedagógi-

ca” tenha tornado a proposta de Francisco Vianna lacunar e tenha 

sido o motivo de suas frases associarem-se a algo inviável em sala 
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de aula. O fato de Francisco Vianna ter tido duas cartilhas idênticas 

publicadas, sendo a única diferença entre as duas o grau de deta-

lhamento das sentenças nas lições, pode ter significado, também, o 

“desaprovamento” (ou a não compreensão da proposta) por parte 

dos professores primários. Essa não apresentação de uma proposta 

para o ensino da leitura tecnicamente concretizada nos livros pode 

ter levado Francisco Vianna a detalhar sua proposta e apresentar de 

modo sistematizado o encadeamento da atividade. 

Ainda a respeito da atuação profissional de Francisco Vianna, 

é possível questionar o interesse desse professor, cuja experiência 

mais perene foi no ensino secundário – ocupando a cadeira de His-

tória Natural no Ginásio Estadual de Campinas e o cargo de ins-

petor do ensino secundário –, em publicar livros para o ensino da 

leitura para crianças na fase inicial da escolarização. Teriam sido os 

poucos anos de sua atividade como diretor de um grupo escolar em 

Botucatu que, de fato, tenham-no motivado a propor sua série para 

o ensino da leitura?

Sem a pretensão de apresentar respostas, dadas a extensão e 

a proposta deste texto, deixo as questões que levantei indicadas 

para dialogar com o leitor que, assim como eu, tenha se interessado 

em compreender os aspectos que vão além do que está explicitado 

pelos autores nos textos e que muitas vezes são necessários para 

compreender algumas das motivações e escolhas que porventura 

esses autores tenham tomado e que, como resultado, tenham os 

direcionado para um caminho e não outro. 

Considerações finais

A proposta deste texto era problematizar de modo articulado a 

produção escrita de Francisco Vianna, com destaque para o local 

que esse autor ocupou no âmbito da história do ensino da leitura 

no Brasil. Busquei ressaltar a atuação representativa do professor 

Francisco Vianna, a qual ficou “eternizada” nas frases “Ivo viu a 

uva” e o “Eva viu a ave”, isso porque, a partir dos resultados de 
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pesquisa de mestrado, pude constatar certo desconhecimento da 

figura do professor Francisco Vianna, se comparada às frases de sua 

cartilha, bastante conhecidas na área educacional até os dias atuais. 

Para além de propor explicações para essa produção conhecida e 

para esse autor e professor desconhecido nessa história do ensino da 

língua e da literatura no Brasil, a proposta deste texto era evidenciar 

esse autor no âmbito desse “esquecimento” e trazer à tona a história 

da produção e da contribuição de mais um sujeito da história do 

ensino da leitura no Brasil. 
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