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Introdução
Este texto é resultado de uma pesquisa, inserida numa discussão maior sobre a
escolarização na Bahia, no século XIX, partindo-se do que propõe Mattos e Silva (2004),
ao considerar a escolarização como uma das vertentes para a reconstrução da história linguística do Brasil. Nas sociedades letradas, sempre coube à escola um papel na representação das normas cultas, daí se verificar até que ponto aqui, na Bahia, na segunda metade
do século XIX, a escola foi um instrumento de transmissão do padrão linguístico vigente
nesse período histórico. Como padrão linguístico vigente, vai-se considerar a questão da
norma discutida e ideologicamente idealizada pela elite intelectual/letrada brasileira do
século XIX, especificamente, de sua segunda metade. Alguns estudos relativos a esse período serão aqui enfocados, de forma resumida, para que se estabeleça a compreensão
sobre a escola e materiais didáticos utilizados, nessa segunda metade do século, aqui na
Bahia.
A parte da pesquisa a ser aqui apresentada, conforme já anunciado, diz respeito a
materiais didáticos. Longe de ser um trabalho exaustivo, o enfoque será dado aos Livros de
Leitura de Dr. Abílio César Borges, o Barão de Macahubas, utilizados em escolas da Bahia
e de outras regiões do Brasil, na segunda metade do século, além da referência a outros
materiais desse mesmo autor.
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1 A escola e materiais didáticos na segunda metade do séc. XIX
Sob o Império, no reinado de Pedro II, que foi de 1840 a 1889, quando se iniciou a
República, alguns Atos oficiais foram expedidos e mudanças aconteceram tanto do ponto
de vista social – como a lei Eusébio de Queiroz, que decreta o fim do tráfico de escravos
em 1850; como a Lei do Ventre Livre em 1871; como a abolição da escravatura em 1888,
essa de grande repercussão social –, quanto do ponto de vista da educação.
Na Bahia, em 1860, e depois em Atos de 1861 e 1862, foi instituído o Regulamento
Orgânico do ensino provincial, de iniciativa do Diretor Geral de Estudos, João José Barbosa de Oliveira. Segundo Nunes (2008, p. 144), “por ele se extinguiram as antigas Aulas
Maiores, criadas no tempo de Pombal, e se estruturou o sistema de ensino da Província,
nos níveis primário e secundário.”
Em 1866, de acordo com Amaral (1923, p. 253/4, apud NUNES, 2008, p. 147), o
presidente da Província, Manuel Pinto de Souza Dantas, considerou que a instrução primária deixava a desejar por não estar bem disseminada, apesar de com ela se despender
cerca de quarta parte da renda da província; faltavam, inclusive, casas adequadas para
o funcionamento de escolas, o que o levou a destacar a necessidade de se estabelecerem
impostos especiais para a instrução pública. O mesmo não poderia dizer do ensino secundário da província, pois contava com o Liceu provincial,1 e com os estabelecimentos
particulares do Ginásio Baiano (de Abílio César Borges) e os Colégios Sete de Setembro
e Dois de Dezembro.
As escolas particulares eram não só aceitas pelo poder público, mas havia um estímulo à sua abertura. Dentre as Reformas da Instrução Pública, a de 1870 instituiu a
liberdade de ensino, permitindo que qualquer cidadão idôneo pudesse abrir aula. Assim
se expressa Francisco José da Rocha, Diretor da Instrução Pública da Província da Bahia,
no Relatório de 1871 (p. 8):
A Instrução Primária foi reformada pelos Atos de 4 de março e de 23 de maio. Algumas
decisões do Governo já tem interpretado ou modificado artigos daquella lei.
Pelo Ato de 4 de março foi declarada livre a instrucção particular, ficando somente os
directores dos estabelecimentos e os professores obrigados a fornecer mappas para a estatística, e sujeitos à responsabilidade legal em casos de abuso.

Nesse período, contando com o direito de liberdade de ensino, ainda com uma
instrução pública provincial ineficiente, a iniciativa particular se expandiu tanto em quantidade como em qualidade. Segundo Valdez (2006, p. 2), o poder público estimulava essa
contribuição, através de variados acordos, como subvenções às escolas por serviços prestados ou em troca de educação gratuita de alguns alunos (bolsistas), incorporação de aulas públicas gratuitas para crianças pobres, contratos etc.“Eram verdadeiros refúgios para
a elite ansiosa e desejosa de uma boa instrução”.
1 Criado em 1836, instalado em 1837, com o objetivo de reunir as aulas Maiores em um só estabelecimento. Disciplinas
distribuídas em três anos. Posteriormente, denominado de Instituto Oficial de Ensino Secundário (1890), depois Ginásio da Bahia (1895) e, por fim, Colégio da Bahia (1942) (LIMA, 2008, p. 200).

648

Rosae_miolo final.indd 648

17/12/2012 17:52:26

Outras reformas do ensino se realizaram, nessa segunda metade do século, como
a de 1870 e a de 1873, e houve expansão das escolas públicas primárias. Dado curioso é
que, em 1878, podiam ser admitidos como alunos, nas escolas públicas da província, os
ingênuos, que eram os filhos de escravos, como uma anuência do Presidente da Província
Barão Homem de Melo. Mas a reforma de 1881, conhecida como Regulamento Bulcão,
não admitia os escravos como alunos das escolas públicas (cf. NUNES, 2008, p. 150).
Quanto ao método de ensino adotado, nas aulas públicas primárias, era o mútuo/
lancasteriano indicado para classes de até cem, ou superior a cem alunos; para classes
menores, não excedendo os cinquenta alunos, era o simultâneo.2 O ensino mútuo predominou na primeira metade do século, como método oficial – determinado pela lei de 15
de outubro de 1827, e permaneceu na segunda metade, haja vista que até 1873 o método
oficial era o mútuo/lancasteriano, mas os professores o mesclavam, tornando-o um método misto. Assim é que Casimiro de Sena Madureira, Diretor Geral dos Estudos, em
Relatório ao Presidente da Província, em 1851 diz:
Quando houverem compendios, e exemplares para todos os alumnos será muito conveniente obrigar os Professores ao ensino simultâneo, no qual o prestigio da voz do mestre
tem grande força para chamar attenção dos meninos, pelo que tem-se assentado ser este
o melhor methodo a seguir-se, no que está de acordo a Lei nº 37 de 14 de Abril de 1836
art. 18, que estabelece o methodo simultâneo para escholas, que forem freqüentadas por
menos de 100 discipulos. Nenhuma escola tem a Provincia à qual concorrão no mesmo
dia mais de 90 alumnos, embora em alguns mappas se ache que a matricula excede deste
numero, pelo que o ensino simultâneo he o que está no caso de ser legalmente praticado
na Provincia, e o que me parece mais próprio para a educação dos meninos. Seria conveniente obrigar-se o Pae do alumno a dar-lhe os compêndios, e exemplares indispensáveis
ao ensino simultâneo [...] (p.4)

No Relatório de 1852, Madureira também registra a aplicação do método
s imultâneo:
A divisão do ensino e dos alumnos por classe he urgente que se adopte por um regulamento
semelhante ao projeto de que fallo, para praticar-se o methodo simultaneo, visto como nas
escolas da província nenhum methodo se pratica regularmente. Tenho visto uma mistura
de processos de ensino, que não pode ter nome de methodo. (p.6)

A referência a esses dois métodos diz respeito a uma forma de organização da
classe, com número determinado de alunos, distribuição das carteiras e cada um com sua
forma de lidar com o material didático; mas eles podem, também, ser entendidos como
métodos de ensino, com materiais didáticos específicos para a aprendizagem da leitura e
da escrita.
Quanto aos livros didáticos usados no século XIX, esses pouco se assemelham ao
que se conhece hoje como livro didático voltado para crianças. Valdez (2004, p. 220) faz
uma síntese desses materiais que eram usados nas escolas brasileiras, principalmente na
2 Segundo Silva (2008, p.55), desde o século XVIII, os métodos de ensino começaram a adquirir um maior status de importância para a eficácia do processo educativo, especialmente para aplicação entre as camadas sociais mais pobres.
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primeira metade do século: as crianças aprendiam nos abecedários, em toscas cartilhas,
papéis de cartórios e cartas manuscritas, que professores e pais de alunos forneciam; eram
ainda usados os clássicos da literatura internacional.
Na segunda metade do século, ainda muito desses materiais têm uso nas escolas,
mas já se verifica a existência de obras voltadas para o ensino, e que são adotadas.
Em 1850, o Presidente do Conselho de Instrução Pública, Dr. José Vieira de Faria
Aragão Ataliba, em Ofício dirigido ao Conselheiro Francisco Gonçalves Martins, Presidente da Província da Bahia, pede a impressão dos Compêndios que adotou para as aulas
de instrução primária. Inicia o texto dizendo:
O grave inconveniente de se deixar a escolha dos Compendios para as Escolas primarias ao
puro arbitrio dos respectivos Professores, ou antes dos Paes de famílias, havia sido cabalmente reconhecido por todos os homens illustrados deste e de outros Paizes [...]

Isso pelo fato de o ensino
[...] ver-se contaminado por producções de improvisados autores, que, levando sempre em
mira os lucros e nunca a sua capacidade litterária para a confecção de obras didacticas, as
imprimião recheiadas de vergonhosos e grosseiros erros [...].

Solicita, portanto, que sejam adotados para uso das escolas primárias abertas pelo
governo ou por particulares as seguintes obras:
Grammatica e Arithmetica de Monteverde, o Pequeno Cathecismo Historico do Abbade
Fleury, augmentado com a Doutrina Christã propriamente dita, e com a Definição da Moral de Monteverde, e a Calligraphia de Wanzeller.

O Presidente do Conselho usa como argumento para a sua solicitação o art. 2º da
Lei nº 172, a qual autoriza o Conselho de Instrução Pública não só a regular o ensino público nacional, mas também designar as matérias e métodos e promover a composição de
compêndios. Acrescenta que, ainda que essa lei não tenha sido logo levada a efeito, o que
foi um mal para o ensino, o Conselho julgou que era o momento de “reparar este mal”.
Casemiro de Sena Madureira, Diretor Geral da Instrução Pública, no Relatório de
1854, faz referência à impressão de um compêndio do método simultâneo, a reimpressão
do catecismo histórico do Abbade Fleury, para distribuição gratuita pelas aulas públicas
primárias, e do folheto da Sciencia do Bom Homem Ricardo, “que é optimo compendio de
leitura para os principiantes” (p. 10). Alude ao fato de que, embora o Conselho da Instrução Pública só admita a grammatica de Monteverde, a Arithmetica de Bezout e os compêndios acima referidos, há muita variedade de compêndios nos colégios particulares, o
que, segundo ele, constitui uma infração.
Na fala do Presidente da Província, Dr. João Maurício Wanderley, na abertura
da Assembleia Legislativa, no dia 1º de março de 1855, há a seguinte referência aos
materiais:
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O material das aulas de instrucção primaria tem melhorado, inda que pouco; de 1850 para
cá, forneceram-se 2600 cathecismos históricos do abbade Fleury, igual numero de compendios de grammatica e de arithmetica approvados pelo conselho de instrucção publica. Os
cathecismos tem supprido a falta de livros iguaes para a pratica do methodo simultâneo,
por que a maioria dos paes dos alumnos, ainda não sendo pobres, com difficuldade presta-se a fornecer livros iguaes para as classes que os professores exigem. (p. 33).

Pelo exposto nesses documentos oficiais, observa-se que os compêndios usados nas
escolas públicas primárias se mantiveram os mesmos, durante certo período de tempo,
e a indicação e a responsabilidade pela impressão e distribuição eram do poder público.
De acordo com Lajolo e Zilberman (1998, p. 183), os compêndios portugueses continuam a circular pela escola brasileira, no século XIX. “O abrasileiramento dos livros didáticos só se torna realidade no fim do século XIX, concomitantemente à nacionalização
do livro para crianças.”
Portanto, não é de se estranhar que Antônio Feliciano de Castilho, escritor e autor
do Método português Castilho, em 1855, vem ao Brasil divulgar o seu método, devido ao
interesse que ele desperta. Nos relatórios dos diretores da Instrução Pública da Província
da Bahia, no ano de 1855 e 1856, há referência a esse autor e a seu método. Na fala do presidente Dr. João Mauricio Wanderley, em 1855, são citados dois professores baianos que
iriam a Portugal aprender o método Castilho, mas, segundo o presidente, “Felizmente o
Sr. Castilho resolveu-se a vir ao Brasil, e pretende abrir na Corte um curso do seu systema
que durará de março a maio.” (p. 26) É enviado apenas um professor para participar do
curso, na Corte. No relatório de 1856, há referência ao retorno desse professor, dos gastos
com sua viagem, e o Presidente da Província Álvaro Tíbério Moncorvo e Lima, em sua
fala, conclui sobre o método:
[...] segundo avaliei em um de seus exercícios, á que assisti, depende de grande aptidão do
Professor, e não é portanto para ser generalisado.
À essa consideração accresce não ser dos mais econômicos, pois alem da despesa de
327$210 rs. para utencilios, exige um Ajudante, e alguns Musicos, com cujas gratificações
despendem se mensalmente 220$ RS, [...]. (p.31).

Daí se conclui que esse método não tenha sido adotado, pelo menos nas escolas
públicas.
Surgiram, nessa segunda metade do século, também obras seriadas cujos autores
eram professores, diretores, inspetores de ensino, que faziam parte da elite intelectual
brasileira. Esses livros de leitura, conforme Coelho (1981, p. 341 apud VALDEZ, 2004, p.
220), foram também
a primeira tentativa de realização de uma literatura para crianças. E como os conceitos
‘literatura’ e ‘educação’ andaram sempre essencialmente ligados, tais livros só poderiam,
realmente, surgir no âmbito escolar.

Uma vez que os livros infantis surgem no período de transição entre a Monarquia e a
República, os primeiros textos destinados ao leitor criança apresentavam i ntencionalidades
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pedagógicas e sociais – amor à família e à pátria, noções de obediência, prática das virtudes civis. O exemplo e a adaptação do modelo europeu que chegava ao Brasil, por meio
desses textos infantis, traziam para dentro das escolas um projeto educativo e ideológico
para a formação de cidadãos. (ZILBERMAN; LAJOLO, 1998). Entre a arte literária e a
pedagogia, estão os livros infantis desse período histórico, pois, além de terem por objetivo provocar emoções, sentimentos, esses servem de instrumento educativo.
Muitos desses materiais se perderam com o tempo, por isso as dificuldades de acesso, como material de pesquisa, não só porque não eram produzidos em série, mas também
porque foram poucos os autores que os escreveram, além do fato de o livro didático ser
sempre negligenciado, pois era considerado sem valor, pela sua vida efêmera. (VALDEZ,
2004, p.224).
O século XIX foi produtivo em livros de leitura, considerando-se os períodos precedentes. Com a ascensão da burguesia, o movimento romântico, e a produção maior de
textos impressos, a leitura passou a ocupar um espaço nos lares, assumido principalmente
pela mulher.
No Brasil, até meados desse século, os livros de leitura praticamente inexistiam nas
escolas. A partir desse momento é que foram surgindo, muitos deles adotados na escola
elementar de várias partes do Brasil. Vidal (2005, p. 89) apresenta o livro de leitura das
irmãs Adelina Lopes Vieira e Júlia Lopes Almeida, cujo título é Contos infantis, publicado
em 1886, e que possui diversas edições, adentrando boa parte do século XX, como obra
recomendada para uso nas escolas primárias brasileiras. Esse livro, conforme pesquisas de
Vidal, teve inspiração na obra de Rastibonne, La comédie enfantine, publicada inicialmente
em 1860, na França. Não só foi inspirado, mas possui alguns textos (poemas) adaptados
da obra de Rastibonne. Esse livro de leitura das irmãs Lopes tinha um caráter mais didático, pois, a partir da segunda edição, já contava com pequeno questionário no final de cada
conto. Sobre esse aspecto do livro, Vidal (2005) acrescenta:
Ao fim de cada texto, em poesia ou prosa, havia questões sobre o entendimento da
narrativa, sobre o vocabulário utilizado, e também sobre o desdobramento de temas
abordados e regras gramaticais [...]. Inexistente na primeira edição, o questionário
pode ter sido incluído na segunda como forma de obter o selo de aprovação oficial.
(p.89).

As diferenças entre a primeira edição e as posteriores eram evidentes, segundo Vidal (2005, p. 90), pois remetiam ao novo estatuto de escolar que o livro alcançara com sua
adoção pela Inspetoria Geral, em abril de 1891. Vê-se, portanto, a trajetória desse livro
das irmãs Lopes, que nasceu de modelo francês, o que era muito comum nos oitocentos.
E de livro de leitura, contando apenas com textos, evoluiu para um tipo de material didático, com questionário de exploração da leitura e regras gramaticais. Nem todos os livros
de leitura editados na segunda metade do século XIX percorreram esse mesmo caminho,
embora muitos tivessem continuado a ser adotados no século XX, nas escolas.
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Como livros de leitura pioneiros da produção nacional, Valdez (2004) cita os de Dr.
Abílio César Borges, o Barão de Macahubas, o pioneiro, ao lançar, em 1866, o Primeiro
livro de leitura, divulgando o método Abílio; seguiram-se o Segundo, o Terceiro, o Quarto e o
Quinto livro de leitura; os de Hilário Ribeiro (contemporâneo do Barão de Macahubas), publicados, em 1880, em série de cinco livros de leitura, que permaneceram no século XX,
sendo distribuídos por todo o país; e os de Felisberto de Carvalho, editados em 1892, que
foram o Primeiro, o Segundo e o Terceiro livro de leitura. Além destes, o de Romão Puigare e
Arnaldo Barreto (1895). Galvão e Batista (1998 apud VALDEZ, 2004, p. 232) dizem que
Nesses livros com algumas ilustrações em cores, as lições, que – como a coleção de Abílio
Cesar Borges – traziam conteúdos das diversas áreas do conhecimento, vinham geralmente
seguidas de exercícios. Alguns dos textos buscavam oferecer à criança, além da instrução,
ensinamentos morais.

Vê-se que esses livros, já do final do século, apresentam uma feição mais didática,
própria para uso escolar, e dentro de um padrão que tende a evoluir no século XX.

2 Os livros de leitura de Dr. Abílio César Borges,
o Barão de Macahubas
Dos livros seriados de leitura, voltados para a escola, vai-se dar enfoque aos do Dr.
Abílio César Borges, o Barão de Macahubas. Como procedimento metodológico, primeiramente, serão dadas algumas informações bibliográficas pertinentes para que se entenda
a trajetória desse autor, como educador, num momento sócio-histórico que propiciou a
produção de sua obra; em seguida, o olhar vai-se voltar para a sua obra, propriamente
dita, especialmente para o seu Novo primeiro livro de leitura.
O Dr. Abílio era baiano, nasceu na Vila de Minas do Rio de Contas, em 1824, e
faleceu, no Rio de Janeiro, em 1891. Era médico, mas trocou a carreira de médico pela de
professor. Exerceu cargos públicos, como Diretor Geral da Instrução Pública na Bahia,
de 1856 a 1857. Escreveu para a infância brasileira, recebeu premiações pela inovação nos
métodos de leitura, escrita, desenho. Além de livros de leitura, fez gramáticas de língua
portuguesa e de língua francesa, criou métodos para o ensino do francês, fez dicionários,
traduções de clássicos e adaptações de obras para a escola, como Os Lusíadas. Foi proprietário e diretor de escolas. Criou, na Bahia, em 1858, o Ginásio Baiano, que funcionou até
1870, quando se mudou para o Rio de Janeiro, criando o Colégio Abílio da Corte; também viveu em Barbacena, criando o Colégio Abílio. Entre 1866 e 1867, esteve na Europa,
em viagem de estudo, dali trazendo mestres para o seu Ginásio Baiano (ALVES, 2000,
p. 20).
Aqui, na Bahia, o Ginásio Baiano poderia ser considerado uma escola de excelência, nos padrões do século. Não só pela localização e estrutura do prédio, mas também
pela organização e pelo ensino. A exemplo do Colégio Pedro II, recebeu o apelido de
“ninho de águias” por causa dos alunos ilustres, como Castro Alves e Rui Barbosa, dentre
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outros. Era um local de educação, em todos os sentidos, possuía internato e externato,
atendia, principalmente, à classe privilegiada da sociedade.
As atividades desenvolvidas no Ginásio Baiano iam das atividades de ensino, e
atividades corporais, a produções artístico-literárias que eram apresentadas em público
por ocasião das festividades. A Antologia, organizada por Lizir A. Alves (2000), contém
discursos e poemas que foram declamados nas reuniões festivas do Ginásio Baiano, incluindo poemas de Castro Alves e discurso de Rui Barbosa. Alves informa que todos os
alunos do Ginásio eram obrigados a produzir um texto literário, em verso ou em prosa,
que deveria ser apresentado nessas reuniões.
Chama atenção, no capítulo 1 do livro de Alves, intitulado Organização do Ginásio
Baiano, o programa. Fazem parte das matérias, totalizando dezesseis, as seguintes: 1.
Primeiras letras pelo método antigo; 2. Idem pelo Método Castilho; 3. Catecismo da
Religião Cristã; 4. Latim; 5. Francês; 6. Inglês; 7. Gramática Filosófica; 8. Filosofia; 9.
Geometria; 10. Retórica; 11. História, principalmente a Nacional; 12. Geografia; 13. Música Vocal e Instrumental; 14. Desenho; 15. Dança; 16. Ginástica. Há, ainda, as seguintes
observações sobre as matérias:
Também haverá ensino das línguas grega, alemã e italiana, conforme o número de alunos
que as quiserem aprender precedendo ajuste especial[...]. Só haverá aula primária pelo
método Castilho no caso de se apresentarem à matrícula, pelo menos, 30 alunos analfabetos. Igual número de alunos se requer para que haja aula de gramática filosófica. (ALVES,
2000, p. 27).

A restrição, quanto ao número exigido de alunos, para que matérias como aula
primária pelo método Castilho e Gramática filosófica sejam dadas, evidencia a excepcionalidade dessas em comparação às outras.
Na Apresentação da Antologia organizada por Lizir Alves, o historiador Cid Teixeira faz uma referência ao Liceu Provincial e o compara ao Ginásio Baiano:
Tínhamos, é certo, desde 1837, o funcionamento do “Lyceu Provincial”. Este foi uma ambiciosa realização de eruditos bacharéis e de cônegos inquietos que pretendiam implantar
aqui uma versão tropical dos estudos superiores de humanidades que tanto sucesso faziam
na França. O Liceu, porém por força de sua opção pedagógica e por ser estabelecimento
mantido pelo poder público, tinha perfil e limitações que não atraiam grandes afluências.
Poucos alunos, disciplina discutível e, pela ausência de internato, com ação circunscrita à
capital.
Abílio Cesar Borges, com o seu Ginásio, tinha tudo para sensibilizar pais e para atrair
alunos: da competência à vaidade; das instalações materiais ao quadro docente; da metodologia à respeitabilidade. (p.16).

A educação para poucos, nessa segunda metade do século, contrasta com a educação recebida por grande parte da população da província, alunos das escolas públicas, em
especial de primeiras letras; para o ensino secundário, de colégio, só havia o Liceu Provincial, e escolas particulares que funcionavam como preparatórios para o ensino superior.
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Quanto aos livros voltados para a educação, os de leitura, Abílio César Borges produziu cinco, que foram adotados por muitas escolas da Província e de outras regiões do
país. A esse respeito, Valdez (2004) afirma:
A princípio, com a intenção de divulgá-los, o autor distribuiu gratuitamente seus livros, ou seja, num tempo no qual o custo de um livro era consideravelmente alto, essa
distribuição fez com que suas obras chegassem às mãos de crianças de várias regiões.
(p. 229).

Nesta segunda metade do século, atente-se para os livros didáticos que eram solicitados por um professor ao Diretor da Instrução Pública da Província da Bahia, em 1880.
Esse tipo de solicitação era uma prática comum nas correspondências de professores ao
Diretor da Instrução Pública. Veja-se o texto que segue ao Requerimento feito pelo professor (APEB – maço 6565):
Relação de livros que esta precisando a escola publica da povoação de Barra do Gil na
freguesia de Senhor da Vera Cruz.
2 Grammaticas pelo Dr. Abílio
Desenhos linear
30 Orthographias pelo Araponga
20 Pequeno tratado A leitura em voz alta
12 Lusíadas de Camões
Terceiros livro de leitura pelo Dr. Abílio
Colleções de traslados
Grammaticas pelo Dr. Carneiro
Bahia, 3 de julho de 1880
O professor vitalício
Lucio Casimiro dos Santos

Os livros de Leitura de Abílio César Borges, assim como sua gramática da língua
portuguesa, eram amplamente utilizados nas escolas elementares da província.
Para um olhar mais detido, vão ser tomados os livros de Abílio, enfocando-se, apenas, alguns aspectos, aqueles mais relevantes para a compreensão dos princípios que nortearam a sua composição.
Sabe-se que a segunda metade do século XIX foi palco de embates, em relação às
questões da língua portuguesa. Distinguia-se, de um lado, uma elite letrada, arraigada aos
princípios da nova norma culta escrita lusitana, de caráter purista; de outro, numa posição menos conservadora, escritores brasileiros que viam com olhos nacionalistas o uso
legítimo, em textos, de brasileirismos, como vocabulário e expressões principalmente, que
defendiam “mudanças sim, mas com limites”. (FARACO, 2008).
Há, ainda, a emergência do português geral do Brasil, evidenciando uma gramática
brasileira que mostrava claras diferenças estruturais, no final do século XIX, em relação à
gramática do português europeu. (cf.TARALLO, 1996).
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Até que ponto, então, essas questões linguísticas que estavam no debate dos intelectuais da segunda metade do século XIX, estão, de certa forma, refletidas nesses materiais
didáticos, considerando-se que a escola sempre esteve comprometida em difundir o padrão normativo? Que postura assume o Barão de Macahubas em suas obras?
Passa-se agora a tratar do Novo primeiro livro de leitura de Abílio César Borges, amplamente divulgado e adotado em várias escolas públicas e particulares do Brasil, na
segunda metade do século XIX. A primeira edição é de 1866. Esta, objeto da pesquisa,
é de 1888, que tem como título “Leitura Universal/ Novo Primeiro Livro de Leitura/
Segundo o Methodo do Barão de Macahubas/ (Dr. Abílo César Borges)/ Dedicado ao
Povo Brasileiro”.
Figura 1: Capa do Novo primeiro livro de leitura segundo o methodo do Barão de Macahubas

Este Novo primeiro livro de leitura tem como referência de local e data, “Barbacena,
1 de janeiro de 1888”. Contém algumas mudanças em relação ao de 66, haja vista a nota
de rodapé que está no texto “Encadeamento das lições deste methodo”, o qual antecede
as lições:
A addição de phrases no fim de cada lição é um melhoramento do methodo, devido à
iniciativa de meu filho Dr. Joaquim Abílio Borges, cujas opiniões aceitei sobre vários assumptos concernentes a este methodo, em que collaborou commigo activamente. (p.26)
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No texto dirigido aos professores primários, o autor explica o primeiro título do
livro, “Leitura universal” e, posteriormente, o método. Ele faz elogios ao seu método,
dizendo das vantagens em aplicá-lo. Baseia-se em iniciar, em cada lição, pelas sílabas,
depois são apresentadas as palavras, e, finalmente, pequenas frases, tendo como foco uma
letra do alfabeto. Normalmente a lição ocupa uma única página. As lições devem ser
primeiramente ouvidas pela leitura do professor, e depois repetidas por todos os alunos.
Só depois do exercício oral é que eles entram em contato com o texto escrito. Há um exercício muito intenso de pronúncia, para que o aluno não tenha dificuldades com a leitura.
As lições são divididas em duas partes: a primeira contém 24 lições, iniciando-se pelas
vogais, seguindo-se as consoantes, individualmente, depois os padrões silábicos, como ccv
(bla, cla etc.); em seguida, são apresentadas as letras minúsculas e maiúsculas do alfabeto,
concluindo, essa parte, com nomes próprios – consiste em introduzir o aluno no processo
de aquisição da leitura. Depois são os textos que visam à leitura corrente.
As letras são apresentadas ao professor, explicando-lhe como devem ser pronunciadas, como, por exemplo: f, deve ser pronunciado não éfe, mas fê. O Autor demonstra
a ineficiência em se trabalhar com o nome da letra, principalmente na soletração, o que
muitos professores fazem, dificultando a aprendizagem das crianças.
Há, em algumas lições, notas de rodapé, que contêm explicações, como as s eguintes:
Ensine logo o mestre o que são e o que significam todas as palavras e phrases desta e de
todas as lições e tambem as funções do accento agudo e dos pontos de interrogação e exclamação, que na mesma se encontram.
É de máxima conveniência que, desde a primeira lição, se habituem os discipulos a entender o que lêem. (p.27)3

Veja-se outra nota, na VIII Lição (p. 34): “Ensine logo o mestre que o n, do mesmo
modo que o m, nasala as vogais que o precedem”. Figura 2.

3 Relevante é a preocupação do Autor com a explicação, por parte do professor, do significado de palavras e frases,
e com as funções dos sinais de pontuação, segundo recomenda expressamente. Atente-se para o fato de que, nesse
método, o professor assume a explicação. Posteriormente, no Segundo Livro de Leitura, ele cita Pestalozzi e suas
lições, com orientações pedagógicas mais diferenciadas
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Figura 2: Lição do Novo primeiro livro de leitura segundo o methodo do Barão de Macahubas

As observações, em sua maioria, são voltadas para a pronúncia das consoantes, das
sílabas, em que são dadas noções de fonologia e fonética, em observância aos exercícios
orais, para favorecer a leitura e a própria fala. Falar bem, com pronúncia clara, articulação perfeita dos sons levaria, consequentemente, a se ler bem. Esse é o pensamento que
subjaz ao método.
Quanto à segunda parte do livro, essa é constituída de textos verbais e de imagens,
que sempre expressam o conteúdo do texto verbal. Inicia-se com orações, Sinal da Cruz,
Ave Maria e Pai e Nosso. Seguem-se os demais textos. São textos curtos, normalmente de
natureza descritiva, embora alguns contenham narração. Os assuntos fazem parte do universo da criança e alguns buscam passar valores morais. No que se refere à linguagem,
nota-se o uso de um vocabulário do cotidiano do aluno, o que vai se tornar uma preocupação dos autores, nessa segunda metade do século. Embora apresentem uma linguagem
simples, de acordo com o assunto que abordam, atendem, porém, ao padrão culto da
época. Observe-se, por exemplo, na lição da Figura 3, o uso do verbo na segunda pessoa
do plural, uma referência à segunda pessoa do singular, a pessoa com quem se fala.4 Há
um nível de formalidade, mesmo quando o diálogo se passa entre crianças.
4 Ernesto Carneiro Ribeiro, em sua Grammatica Philosophica, de 1881, se pronuncia sobre esses usos: “Assim como os
pronomes nós, vós, sendo essencialmente do plural, fal-os o uso designar muitas vezes a primeira e segunda pessoa do
singular, assim também os possessivos nosso, vosso se tomam às vezes singularmente.” (p.242).
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Figura 3: Texto para leitura do Novo primeiro livro de leitura segundo o methodo do Barão de Macahubas

Tomando-se o Segundo, Terceiro, Quarto e Quinto Livro de Leitura de Dr. Abílio César
Borges, observa-se um crescendo na complexidade dos textos. São usados gêneros textuais diversificados, para dar conta dos diversos assuntos considerados pertinentes para “a
educação da mocidade”, além de textos literários, de autores consagrados, textos didáticos de ciências físicas e biológicas, história, geografia, também textos religiosos, fábulas,
máximas e hinos, para serem cantados. Há biografias, como a de José Bonifácio, regras
de moral e civilidade, respeito e obediência às autoridades.
Quanto aos textos literários, esses são predominantemente de autores brasileiros românticos, como Gonçalves Dias, Casimiro de Abreu, Joaquim Manoel de Macedo, José
Bonifácio, Cláudio Manoel da Costa, Gonçalves Dias, entre outros. Há textos literários
do gramático Latino Coelho; Fábulas de Boccage, Máximas e Pensamentos do Marquês
de Maricá. No Quinto Livro de Leitura, há também textos sobre artistas brasileiros dos
tempos coloniais. Há poucos autores portugueses, como Alexandre Herculano e Antônio
Feliciano de Castilho.
Os livros de leitura pesquisados são de datas e edições posteriores à primeira publicação. O Segundo Livro de Leitura é da 2ª edição, publicado em março de 1869. O Terceiro
Livro é de 1891 (65ª edição); O Quarto e o Quinto Livro são de 1894. As edições são sempre
revistas e aumentadas.
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Na parte da Introdução dos livros sempre há comentários, também orientações
didático-pedagógicas, como a do Segundo Livro, que é a mesma da 1ª edição, e tem como
local e data, Paris, 16 de novembro de 1866. Nessa Introdução, o Autor trata dos assuntos
dos textos e faz alguns comentários, dos quais se pode destacar a referência que é feita à
escrita dos livros infantis: “[...] um tal livro deve ser escrito com palavras conhecidas dos
meninos e em frases e períodos tão curtos como aqueles em que eles costumam exprimir-se e os assuntos devem ser resumidamente tratados”. Também conclama, nesse mesmo
texto, os professores a deixarem os discípulos falarem, mesmo que errem.
Nos Prólogos, há orientações de natureza didático-pedagógica, explicações sobre
as mudanças feitas nas edições, como no Terceiro Livro, em que o Autor faz referência à
edição anterior, quando foi proclamada a República, e diz que tratou logo de reformá-lo
para a presente edição, substituindo termos como, província para estado; município neutro
para a de distrito federal; e substituindo textos – substituiu as cartas do Pe. Antonio Vieira
e os excertos de autores clássicos “[...] por outros artigos concisos de ciência prática elementar, ou versando sobre assuntos amenos e de fácil compreensão.”
Nesse mesmo Terceiro livro, apresenta o Prólogo à 1ª edição de 1866, em que trata
das reformas que julga convenientes, relativas à leitura e ao estudo da gramática. Propõe
que o estudo da gramática seja mais prático que teórico; para os iniciantes, apenas em
exercícios constantes de análise lexológica e de significação dos termos; que a análise lógica fique para o último ano da escola; e conclui dizendo que o professor não deve entrar
no domínio da gramática filosófica. Refere-se também ao estudo da ortografia, que deve
ser ensinada por meio, apenas, de exercícios constantes de cópia ou ditado – aprender
pela prática e não por meio de lições decoradas. Ele diz que se deve iniciar o ensino pelas
noções concretas e analíticas.
Nesse Terceiro Livro, há ainda Regras para ler bem: do tom de voz, das pausas e dos sinais de pontuação. Há também as Regras para escrever bem, uma referência à parte formal, à
ortografia, à pontuação, ao acento das palavras e às letras bem traçadas. Conclui dizendo:
“Mas só a pratica e o estudo da grammatica podem ensinar bem...”
Há nesses livros Pareceres, como o do Conselho Superior de Instrução da Província
da Bahia, com recomendação para a adoção do livro nas aulas primárias da província.
Também há opiniões favoráveis de jornais da época ao livro.
Destacam-se o Quarto e o Quinto Livro de Leitura que têm em comum o fato de terem
sido elaborados com a colaboração do filho de Abílio, Dr. Joaquim Abílio Borges. São
livros voltados para alunos não iniciantes.
Dos cinco livros de leitura de Abílio César Borges, o Primeiro é o que possui características mais específicas, distinguindo-se dos demais por ser dirigido ao ensino de primeiras letras, mais propriamente à aquisição da leitura. Apresenta o método a ser seguido,
sendo bem didático. Nos demais livros, existem apenas textos, sendo o quarto e o quinto
os que possuem textos com conteúdo e linguagem mais complexos.
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Nesses livros de leitura, destacam-se as orientações didático-pedagógicas presentes
nos prólogos e introduções. Elas revelam um educador atento e atualizado no que diz respeito, principalmente, ao ensino elementar, haja vista a forma como ele trata a infância,
observando as suas limitações do ponto de vista cognitivo e da linguagem, num momento
em que, ainda não fazia tempo, a ideia de criança não estava bem definida, sendo pensada, conforme Lajolo e Zilberman (2006), como um adulto em miniatura. O Autor apresenta, também em seus livros, orientações aos professores de como agirem em relação
aos assuntos do currículo da escola primária. Mais propriamente pode-se observar o veio
educativo do Barão de Macahubas no seu livro “A lei nova do ensino infantil”, de 1883,
em que ele faz críticas ao ensino que se pratica nas escolas e apresenta as suas ideias, incluindo os assuntos que as crianças devem aprender no curso primário.
Do ponto de vista linguístico, pode-se dizer que, a partir do que foi observado em
seus escritos em geral, Abílio César Borges pode estar situado no grupo dos letrados conservadores da segunda metade do século XIX, aquele que defende a pureza da língua, da
manutenção do padrão lusitano escrito, tão em voga nessa segunda metade do século (cf.
PAGOTTO, 1998; FARACO, 2008).
Apesar de em sua obra se perceber algumas tendências modernizantes, como, por
exemplo, nos textos de leitura dirigidos aos alunos iniciantes, há a utilização de um vocabulário mais da vivência e do cotidiano dos alunos; há a escolha de textos de escritores
brasileiros do romantismo, para compor os seus livros mais avançados de leitura. Também, Abílio, ao tratar do ensino da gramática, reúne o bom senso do educador ao do
conhecedor da língua, quando, por exemplo, propõe em “A Lei Nova do Ensino Infantil”,
de 1883, para os iniciantes, o seguinte: “O ensino litterario elementar, que começa pela
grammatica, dou de par com o das sciencias em proporção muito limitada e sem livro:
faço os meus pequenos grammaticos sem grammatica. (Meu descobrimento)”. (p. 18) A
proposta seria, então, fazer com que os iniciantes estudassem a língua sem utilizar diretamente o manual de gramática.
Entretanto, o espírito conservador de Abílio César Borges fala mais alto, ficando
bem evidenciado em seus posicionamentos a respeito do uso da língua portuguesa em
sua obra Resumo da Grammatica Portugueza para uso das Escolas pelo Dr. Abílio Cesar Borges;
atente-se também para as orientações dadas no seu Novo primeiro livro de leitura. Esse espírito conservador está, também, nas posições assumidas, por exemplo, no seu texto Vinte
e dous annos de propaganda em prol da elevação dos estudos no Brasil, pelo Dr. Abílio Cesar Borges
- Fragmentos publicados no Jornal do Commercio, em 1880, no Rio de Janeiro.
Nesse texto, Abílio assume diversos posicionamentos em relação à língua portuguesa, como o que expressa em uma carta dirigida ao Conselheiro Paulino José Soares,
Ministro do Império, que fez um regulamento sobre os exames preparatórios. Esse regulamento teve pouca duração, em razão das reações de estudantes e dos seus pais, em 1868.
Abílio o qualifica como o único bom que houve. Nessa carta, refere-se à língua portuguesa e ao que ela tem representado nos exames preparatórios. Trata-se de uma defesa de seu
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uso, como homem atento às questões linguísticas. Ele é partidário de que se exija a língua
portuguesa nesses exames, e não as outras línguas (uma referência ao francês e ao inglês).
São suas falas: “[...] quero fallar do total esquecimento da língua portugueza, a qual não
só nunca figurou no numero dos preparatorios, sinão que da mesma nenhum cabedal se
faz na apreciação das provas nella escritas”.
Em outra parte, critica o ensino da língua portuguesa da seguinte forma: “[...] que
mal immenso há causado ao estudo da língua portugueza vernácula, tão tristemente ensinada no geral de nossas escolas!”.
Também faz crítica ao uso escrito:
E não terá escapado, sem duvida, á V. Ex. o lastimoso estado da língua portugueza no
jornalismo brazileiro, com poucas excepções assim como em theses de doutorandos, discursos de parlamentares, correspondência particular e outros escriptos, onde são frequentemente postergadas as regras mais simples da grammatica, e em toda a maneira injuriada
e corrompida a bella língua de Vieira e de Camões.

Pode-se afirmar que este é um discurso mais puramente conservador e ainda bastante atual!

Palavras finais
Dessas observações, conclui-se que, embora os livros de leitura e outros livros de
cunho didático de Abílio César Borges tenham sido adotados, além do limite de seus colégios, nas escolas particulares e também públicas, o fato é que quem melhor usufruiu deles
foi a própria elite – os filhos da elite que frequentavam os seus colégios, que eram muito
caros, ou outros colégios particulares. Os alunos da escola pública, na segunda metade
dos oitocentos, frequentavam uma escola com muitos problemas: casas com instalações
inadequadas, inclusive, muitas vezes, as aulas eram na residência do próprio professor;
falta de materiais, incluindo livros; falta de professores; e frequência irregular de alunos
às aulas. É o que dizem os Relatórios dos Diretores da Instrução Pública da Província da
Bahia.
Do ponto de vista linguístico, o que fica evidente é que as pressões da escola, nesse
momento histórico, em prol de uma padronização, como defendiam os conservadores,
não foram suficientes para assegurar a manutenção de um ideário de língua, fora dos usos
que se esboçavam no Brasil, na segunda metade do século XIX.
Quanto à norma culta brasileira e suas variações, essas não foram uma preocupação da escola, nesse momento histórico. Sobre essa norma, vale ressaltar o que afirma
Mattos e Silva (2001, p. 278): “[...] o momento tardio do início da elaboração do português culto brasileiro”. Segundo a Autora, esse só passou a se definir a partir da segunda
metade do século XVIII, “[...] uma vez que essa variante culta passa necessariamente por
questões relativas à escolarização, ao uso escrito e sua normativização”. E acrescente-se
o que diz Faraco (2008), sobre essa norma:
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A codificação que se fez aqui, na segunda metade do século XIX, não tomou a norma
culta/comum/standard [...] brasileira de então como referência. Bem ao contrário: a elite
letrada conservadora se empenhou em fixar como nosso padrão certo modelo lusitano de
escrita [...]. (p. 80).

Observa-se que esse modelo de norma culta era artificial, considerando-se a existência de um português culto brasileiro, que não era prestigiado pela elite letrada, pelo
menos na sua modalidade escrita.
A segunda metade do século XIX foi um momento de grande relevância para o
debate em torno da língua: de um lado, um padrão culto escrito, que se firmava, seguindo
o modelo lusitano; de outro, um português culto oral, que refletia o português standard,
comum, brasileiro, em suas mudanças, e a escola perseguindo um ideário linguístico.
Uma pretensão que não parou no século XIX.
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