


111111111111111111111111 
00020798 



PRIMEIRO LIVRO DE LEITURA 



OBRAS DO MESMO AUTOR 

Pri.J:neiro livro de leitura, por FE LI SDERTO DE CARVALHO. 1 vol. em 16 
grande, ornado de numerosas illustrações, sendo muitas coloridas, 
cart., nova edição, inteiramente refundida. . . . . . 1S500 

Segundo livro de leitura, por FELtSDERTO DE CAR\o"ALHO. 1 vol. em 16 
grande, ornado de numerosas iiJustrações, sendo muitas coloridas, 
eart., nova ed ição, inteiramente refundida . . . . . . . 2S500 

Terceiro livro de leitura {curso media das escolas primarias), por 
FELISDERTO DE CARVALHO , 1 vol. em 16 g rande, ornado de numerosas 
Hlu&trações, sendo muitas coloridas, cart. . . . . . . 2$500 

Quarto livro de leitura, por FELISBER'fO DE CAUVALHO (Curso s uperio r 
das escolas p rim arias), o rnado de numerosas illus traçoes cart. 3$500 

Quinto livro de leitura, por FELISBERTO DE CARVALHO {Curso s uperior 
de le itura nas escolas primarias; - este volume é o ultimo da série}, 
1 v o l. em 16 grande1 o rnado de numerosas gravuras, sendo muitas 
coloridas, cart. . . . . . . . . . . , . . . . . . 3$000 

Noç(tes de historia natural e hygieDe1 por FELIBDERTO DE CARVALH01 
1 vol. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1$500 

Diccionario gramJ:natical, por FELISBERTO DE CARVALHO, 2• edição. 
1 vol. . . . . . . . . . esgotado 

Elementos da grammatica da lingua portugueza, por FELISBERTO 
DE CARVALH 0 3 15• edi ção. 1 vol. cart. . . . . . • . • 1$000 

Exercicios de Arithmetica e Geometria, por FELISDERTO DE CAR-
VALHO. 1 vol. cart. . . 1$500 

Arithm.etica das escolas primarias, por FELISllERTO DE CAR VALHO, 

4_ .. edição. . . . . . . . . . . . . esgotado 

Exercicios de estylo e redacçãoJ por FELISDERTO DE CARVALHO. 

1 vol. ca1·L. . . . . . . . . . . . . . . . 1$500 

Exercicios da lingua portugueza, correspondentes á grammatiaa 
porlugueza, por FEL1SRERTO DE CARVALHO, t,• ediçãO. 1 VOl. cart. 1.$500 

Selecta dos autores modernos , por FELISDERTO DE CARVALHO, 1 vol. 
ca1'l. . . . . . . . . . . esgotado 

Tratado de methodologia, por FELlSBERTO DE CA:RVALHO, 2• edição 
revista e nugmentada por um proressor, 1 vol. • . • . • _ • 2$000 



PRIMEIRO LIVRO e :&4~ 
DE 

LEITURA 
ri~"t-/ .. k 

por IV! fiJtt.t'f-

FELISBERTO DE CARVALHO 

Desenhado e refundido 

por 

EPAMINONDAS DE CARVALHO 

FRANCISCO ALVES & C13 oi- AILLAUD, ALVES & c'• 
HIO DE JANEIHO l PAUIS 

166, nu;. o;:;;~~ou, IllG g6, oo;:.~~",;'~':~~·o~-;:;:~;:;s• , g6 

65, nuA Ol': :S. UENTO, 65 LISBOA ' 
llELLO HORIZONTE I 73. 1\UA OA.RHKTT, 75 

Do551 IIUA_ l.JA HAtHA, 1055 • (LIVRARIA J3ERTRA'ND) 

1911 



Reservados todos os direitos de propriedade inclusive 
a dos desenhos. 

'lYP. AILLAUU, ALVES & c.;ia - PA UlS 



AO PUBLICO 

·Te-nilo nos alquns prófessores indicado no Primeiro 

Livro de Leitur·a de Felisberto de Car·valho alquma.~ faltas, 

'· iaes como exercicios sobre as letlras Y e Z, resolvemos 

rt>fundlr inteiramente os cinco livros de leitura daquelle 

autor, afim de corresponder á acceitação continua, que 
estes livros têm merecido . 

Para este fim ericarreqámos os i/lustres lentes da Facu'l
dade de Jllledicina do Rio de Janeiro, os D'; Martins Tei
xeira e Oscar de Souza, de fat:erem uma leitura destes 

livros; o primeiro revendo principalmente todos os assam
pios sobre Physica e Chimica, e o se,qando lado o que diz 
respeito ás Sciencias Naturaes, escoimando-os de qllalquer 
expressão impropria, que acaso tive.~sem, e pondo-os de 

accôrdo com as novas tlze_orias, as novas class{jicações e as 
ultimas descobertas. 

Para coordenar as notas destes professores não podia
mos encontra r pessóa mais competente que o di.otincto moço, 
oS' Epaminonda.~ de Carvalho, fiCho de Felisberto de Car

valho e co/!aborador deite nestes mesmos livros de leitura. 
Cheio de enthusiasmo, acceitou o .S• Epaminondas de 

Carvalho a incumbencia de ser o continuador da obra de 
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seu [!lustre pae, moderni::ando-n, sem tirar-lhe o cunho 

altamente didactico. 

São do 8' Epaminondas de Carvalho lodos os desenhos 

que tornam tão altralzentes estes livros de leitura, desenhos 
feitos com tal naturalidade que os Srs Aillaud & C•• de 

Paris nos pediram aatorisação para, em suas ediçües, se 

utilisarem d'elles. principalmente dos que tratam de as
sumptos do Brasil. 

Egualmente nos participaram esses senhores, que os 
autores do seu Novo Diccionario francez-portuguez e por- . 

tuguez-francez, illustrado. tinham adaptado, como clas
sica. a nomenclatura da fauna e da flora do BraBil elos 
livros ele leitura de Felisberto ele Carvalho. 

Por nosso lado não poupámos esforços para que estes 
livros continuem a ter o benevolo acolhlinento dos f'rofes
sores de nossa Terra. 

OS EDITORES 



AOS NOSSOS COLLEGAS 

Havendo regido, por espaço de mais de déz annos, 

a escola primaria annexa á Escola Normal que existiu 

na antiga província do Rio-de-Janeiro, - àssociátnos 

sempre,, e com a maior vantagem, o ensino da 

escripta ao da leitura. As palavras e as phrases que os 

alumnos ian~ conhecendo, faziatnos que elles as escr·e

vessem ou nas ardozias, ou no quadro negt·o. Isso, 

porém, obrigava-nos a modificar o syllabar!o adaptado, 

.com a exemplificação em manuscripto, dessas palavras 

ou phrases. D'ahi, um grande prejuízo de tentpo. 

Víamos tambem com desprazer que neuhutu dos 

syllabarios, ou primeiros livros de leitura, publi-ca~ 

dos em l~ngua portugueza, buscava o efficaz auxilio 

do desenho, já para que o alumno comprehendesse 

bem o assumpto de que se ia occupar, no que depen

desse da intuição; já para despertar-lhe o desejo de 
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saber, áce1·ca do n~esmo assumpto, o que o desenho 

lhe não podia dizer. 

Além disso, lamentavamos que . fossem organizados 

os exercícios . de leitura de phrases de modo tal, que 

nenhum. interesse podiam inspirar ao alumno. - Algu

mas vezes palavras mutiladas; quasi sen~pre phrases 

destacadas e até incompletas; ora assun~ptos triviaes, 

-.ra n~uito acima da comprehensão do menino; e 

o melhor desses syllabarios, sem illustmções : eis o 

que se offerecia á criança, ao iniciat·-se o seu aprendi

zado. 

Pat·eceu-nos, portanto, que prestaríamos serviço á 

instrucção no Brasil, publicando .o presente livrinho; 

- e, anünados pelo nosso illuslre chefe, o Jlrevecto 

professor Sen" D" Menezes Vieira, aqui apresentan~os 

aos collegas o nosso « Primeiro Livro de Leitura », 

acreditando que lhes poderá ser util, mas ficando 

nós certos, e 1nuito certos, de que lhe faltarão algu

mas das qualidades que etn taes livros se requerem, 

tantas e de ca1·acteres tão diversos, que levat·an~ o 

illustmdo Dr F. Berra a exprimir-se do seguinte rnódo 

a respeito dos livros elen~entares de leitura : - « A 

didactica é t·eputada uma das mais difficeis producções 

litlem!"ias, principalmente a que se destina á infancia, 

pela complexidade e delicadeza de suas condições; e, 

na nünha op1nw.o, não ha nessa classe uma especie 

tão difficil como a do livro elementar de leitum, por-
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que reune enl si as ditnculdades de todas as outt·as e 

algumas que lhe são pl'Oprias (1) ». 

Assim, pois, pt·ocurámos escrever este livrinho de 

modo a attender os seguintes fins : 

1 o Despertat· no alunmo o desejo de aprenc~r a 

lêr; 

2o - Facilitar-lhe de certa 1naneira a leitura, pelo 

exame pt·evio do desenho que precede cada licção ; 

3o - Não apresentar de uma só vêz, como aliás 

já o têm feito alguns autôres, todas as lettras e essa 

grande quantidade de syllabas que desanimam a 

criança; 

4° - Fugit· do que é nulito trivial, e fazer que o 

alumno adquira sempre idêas nóvas, -apresentando-lhe 

algumas palavms cuja significação não póde sabet·, para 

que o professor tenha occasião de lh'as explicar; 

5o - Associar a escripta á leitum, poupando ao pro

fessor o trabalho de rept·esentar por ntuitas vezes, em 

manuscripto, as palavt'as ou pht'ases; cumpl'indo aqui 

dizer que se não tl'ata de exercícios callig1·aphicos, mas 

simplesmente logographicos, isto é, da escripta correcta 
das palavras, ainda que não seja bella ; 

6° - Desen.volvet· sem.pre, cada dia de aula, a intel

ligencia do m.enino, levando-o a raciocinar e a ex.pen

det· ben1 os seus juizos. 

(1) Ej e ecic ios de lec lura - Preracio e lnstrucciones para los maestros 
-pagina 18. 

I. 
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Si alcançámos taes desiderata, que o julguen1 os nos

sos collegas; e si, como .é possível, não tivemos a feli
cidade de realisar o que é mistér, que se não façu 
esperar o apparecimento de outros livros que satisfaçam 
perfeitamente as necessidades do ensino. 

No emtanto, apenas porque póde ser que alguem, 
não professor e portanto não conhecedor de Pedago
gia, se veja forçado, pelas circumstancias em que se 
achar, a con1eçar o ensino a qualquer criança, dire
mos em seguida o que lhe convirá saber ácerca do 
ensino da leitura em geral. e da leitura elementar em 
particular. 



Methodo do ensino da Leitura (<I 
I 

A leitura é a expressão vocal e intelligente_ de pensamentos escri
pú>s ou impressos : 

Leitura elenzentar. 

Os principaes rnethodos de ensino da leitura elementar, actual

mente em vigôr, são conhecidos pelas seguintes denominações: 
antiga soletração ou alphabetico; moderna soletração ou phonico; 
e o methodo por articulação ou de emissão de sons. 

No methodo da antiga soletração dão-se ás consoantes., não um 

nome designativo da articulação que ellas exercem nas palavras, mas 
o ~orne da lettra; assim, k" r" s,. pronunciam-se : cá, érre~ ésse; 
e para formar as syllabas por este methodo, dir-se-á: cá ... i ... ki 
(qui); erre ... á ... , rá; esse .. . ó . .... só. 

O methodo de soletração moderna, phonico, e tambem chamado 
de Port-Royal, differe do antecedente em que nelle se attribue ás 

consoantes um nome que muito se approxima do seu valor na orga
nização da palavra : elle faz seguir de um e quasi insensivel o som 
da consoante; assim : k, r, s, poder-se-ão representar por : A: e~ re, 
se pronuncjando-se muito ligeiramente a lettra e. 

O methodo da emissão de sons mostra ao menino não as leltras 

{S} Tratado de l\Iethodoiogia coor-denado por F e lisberto de Carvalho, p. 1 ~~ 
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isoladas, corno na cscript.a, mas sons e articulações como na palav-ra 

falada. 
Assim, por qualquer dos dous primeiros mcthodos, mas antes 

processos, a palavra - chocalho - seria pelo menino analysada 

da seguinte fórm.a , déssc elle ás consoantes este ou aquellc norno : 
c, h, o - c, a - l, h, o. 

O 1nethodo d~ emissão do sons decomporia a palavra do seguinte 
modo : cho-ca-lho. 

N ão é facil vêr que a multiplicidade dos elementos da primeira 
analyse offerecc muito maior· difficuldade do que ha na segunda? 

Pois, no cn tanto, os methodos de soletração têm seus adeptos 
esforçados, e entre elles Mr. Ma1·iotti, que na sua 14a. conferencia, 
tra tando do ensino da leitura, assirn se manifesta : <{ Porque, afinal, 

supprimir a soletração cujo successo te1n sido sempre altamente 
sanccionado e á qual é sempre preciso fazer voltar os alumnos, 

tanto para o estudo da orthographia usual, corno para habilitai-os 
a buscar qu.aesq-ucr palavras nos diccionarlos? >) 

Mr. Mariolli muito habilmente synthetisou assim a argumentação 
daquelles que pugnam pelo methodo da soletração, argumentação 
que comprehende trcs pontos capitaes: 

t.. o A sancção ao successo do ensino por soletração. 
2.o A ~anta.gem que desse methodo resulta parA que o alumno 

tenha Ol."thographia. 
3.o Favorccet~ o xnesmo metbodo a procura das palavras nos dic

cionarios. 
Scatindo que nos corre o dever de manifestar aqui nossa opinião 

ácerca da preferencia de um desses mcthodos, - ainda que não 
tenhamos competencia para decidir de questão de tanta magnitude, 
mas por obcdiencia a esse dever, e só : - ás razões apresenLadas 

pol." 1\'lr. l\fariotti contraporemos o seguinte: 
Quanto á f a, não procede o argumento : o successo do mcthodo 

por soletração é sempre a resultante de um trabalho longo e fasti
dioso; á forç:a de repetir, aprende-se, é certo : isso, porém, consti
tuirá razão de p1·eferencia para o rn.athodo de sole-J~·rtção, quando 
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não menos é certo que o methodo de emissão de sons alcança os 
mesmos resultados, e por um caminho mt,tito mais cur·to e muito 

mais ameno? A sancção que tem recebido esse methodo?! Porem não 
será ella a coosequencia necessaria da ignorancia do outro methodo; 
do receio da experiencia, depois que foi elle conhecido; do .espírito 

de contradicção, alarmado pelos argumentos que se tem produzido, 
desde 1834, em favor do methodo de emissão de sons; ou de um 
simples apêgo á rotina? 

Quanto á 2 .• razão de preferencia pelo rnethodo de soletração, i~to 
é, á asseveração de que elle favorece a orthographia, - tarnbem 
não é" procedente : 

f. o Porque as palavras que o menino soletrará para aprender a 
lêr são, por via de regra, de facil orthographia, e portanto elle a~ 
escreverá sempre, qualquer que tenha sido o metho"do por que haja 
ap•·endido. 

2.o Porque ·o n1enino não terá de escrever s6mente as palavras 
que soletrou; e si lhe apresentarem, por meio da voz, uma palavra 
n6va para elle e de orthographia difficil, tanto poderá errar, no 
módo de escrevel-a, si houver aprendido a lêr pelos methodos de 
soletração, como pelo seu oppósto, isto é, o da emissão de sons. 

Quanto á 3.• razão, isto é, que o methodo de soletraçao favoreça a 
busca de pala-vras nos diccionarios, basta notar, para julgar de sua' 
improcedencia, que muitas vezes recorre o menino . a um dicciona ... 
rio, Justamente para v~r o niódo por que deve escrever a palavra. 
Nesse trabalho, guiai-o-á a habilidade propria.; favorecei-o-á .a. paci
encia; nunca, porém, o conhecimento das lettras com que se escreve 
tal palavra, pois que elle não o tem, pois que é isso exactamente o 
que procura . 

Refutadas deste módo as razões de preferencia do methodo por 
soletração, bem poderíamos accrescentar, em favor do da emissão de 
sons, que do emprego deste ultimo colhemos sempre os melhores resul
tados, na escola annexa á Escola Normal da antiga Provincia do Rio
de-Janeiro~ onde fizemos frequentes eXpériencias de um e de ouko 
desses methodos. Não bastem, comtudo. essas c~nsiderações nossas : 
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fiel ao programma que nos impozemos, de escudar-nos sempre erri 
opiniões que possam trazer a e~te livro a autoridade que lhe não 

póde dar o ' seu humilde autõr, que não a tem : transcreveremos para 
aqui o que se encontra nas producções notaveis de pensadores emi
nentes, ácerca de tão importante questão. 

Achille, no seu excellente tratado de Methodologia, depois de fazer 
a exposição dos differentes methodos de leitu.ra elementar, exposição 

que já reproduzimos, a esse respeito assim continua : te Esta simples 
exposição deveria ser sufficiente para fazer comprehender que, 

dos tres methodos, o ultimo (o da emissão de sons) é a · mais 
racional, o mais conforme com o desenvolvimento' normal dos orgãos 
do ouvido e da palavra : elle conduz a uma pronunciação mais 
perfeita; e, em contrario aos dons Rrimeiros, não ensina ao alumno 
cousa alguma q,;_e não seja util para a leitura"· 

Thomaz Braun, em seu Manual de Pedagogia e Methodologia, 
tamhem assim se manifesta contra o methodo de soletração : << Em
fim, diremos com M. Kersten : « a soletração é uma operação que 
mente á verdade e á razão, porquanto a voz une dous elementos 
dos quaes um não foi feito para a voz, senão sob a condição · de não 
separar-se do outro )>. 

M• Pape Carpentier, na sua já citada conferencia, tambem diz : 
11 O processo phonornirnico (f), ainda uma applicação do methodo da 
emissão de sons, abrevia a duração do estudo. Substitue a monoto
nia do habito, pela actividade intellectual ; faz-se acompanhar de 
movimentos favoraveis á saúde, e substitue, a disciplina do con
strangimento, pela disciplina do prazer. Em vêz de se dirigir dire
ctamente á memoria, faculdade essencialmente passiva, elle ahi chega 
com o auxilio do que ha mais activo no menino : o espirito e o côrpo. 

(1) Phonomimico, - processo inventado po1· M. Grosselin, especialmente 
para os surdos-mudos, e em que por um gesto substitue~se a emissão de sons 
ou articulação, que se representava na pedra. M., Pape, . havendo notado os 
rapidos resultados da applicação desse processo não só relativamente aos me
ninos surdos-mudos, mas ainda·aos que o não eram, e com mais vantagem para 
estes, porquanto. em vt}z do gesto, usavam da palavrz~. para exp~·imir os sons. fez 
o elogio desse processo na conferenciá de 2t de Agosto. 
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Elle apresenta a leitura como representação das palavras faladas, 
e não das palavras escriptas : distincção tão bem fundada quanto 
vantajosa ». 

Dentre os autôres que em lingua portugueza têm cscripio áccrca 
da Pedago.gia não deixaremos de citar a opinião do illustrado profes
sor, o Sr. A. M. da Silva Pontes, director da extincta Encola Nor•nal 
da província do Rio-de-Janeiro, e alli professor dessa disciplina, de 
quem, corno seu discípulo que fómos, por mais de uma vêz ouvimos 
as razões da e.xcellencia do methodo de emissão de sons, a respeito 
do qual, no seu compendio de · Pedagogia, diz elle ainda o seguinte : 

«A experiencia é tão facil (a das causas para a aceitação de um dos 
methodos) que admira que se mantenha controversia sobre questão 
de tão facil verificação. Apresente-se a um menino analphabeto uma 
palavra qualquer, dividida em syllabas, ensine-se-lhe a pronuncial-a.s, 
e apresente-se-lhe outra palavra de igual numero de syllabas, mas 
divididas em lettras, e ensine-se-lhe a reunil-as e formar as syllaba.s, 
não póde haver duvida de que esse menino aprenderá, isto é, lerA 
primeiro a palavra dividida em syllabas ». 

Parecendo-nos agora que se acha bem determinado qual o methodo 
que deve ser .preferido para o ensino da leitura elementar : passemos 
a vê.r quaes devem ser as condições do · mesmo ensino. 

§ i.• -Deve-se considerar como pedagogicamente indiuisiuel 
o ensino da leitura, do da escripta e da orthographia 

Convém combinar a leitura com a calligraphia e a orth~graphia, 
considerando todavia as duas ultimas especialidades como accesso
rias, e _ainda como um dos meios de alcançar mais prornptamente, 
com mais segurança, o fim da primeira. Esta combinação não só
mente se torna vantajosa para o ensino da leitura, como tambem ao 
progresso geral dos alumnos e á bõa ordem da escola. Além disso 
a leitura, a escripta e a orthographia são mutuos auxiliares natu
raes, pois que todos entendem com um fim unico, que é a communica
ção escripta dos pensamentos; desenvolve simultaneamente o maior 
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numero de faculdades : a attenção, a imaginação, o juizo e a vista; 
exercita a mão; ap•·essa os progressos do alumno que aprende va
rias causas ao mesmo tempo, e chega mais facilmente a melhor 
conhecei-as e conservar; torna as licções menos monotonas e mais 
attrahentes, com a variedade qu.p estabelece; favorece emfim conve
nientemente a disciplina da escola e a economia do tempo, conser
v ando todos os alumnos occupados, e permittindo ao professor que 
melhor distribua seu tempo e seus cuidados, pelas differentes classes 
da escola. A superioridade deste methodo combinado é tão notavel, 
que o fez receber a unanime approvaÇão de todos os que se occupam 
do ensino da leitura elen1entar. 

Aconselham Achille, Th. Braun e outros não menos distinctos 
autôres, que, para iniciar os exercicios calligraphicos, e continuai
os na proporção do adiantamento do menino na leitura, faça o pro
fessor que este trace linhas rectas horisontaes, perpendiculares a 

essas, verticaes, parallelas; hastes abertas acirna, acima e abaixo, 
etc. 

Fugindo, ainda uma vêz, neste ponto ao plano que nos traçámo~, 
de ser apenas o tnéro expositor do que de melhor se tem escripto 
ácerca da methodolog.ia, pedimos venia ao leitor para fazer consi
derar ; t. o, que o traçado, setn o auxilio de instrumentos como d10ve 
ser nesses exercícios, de linhas perfeitamente rectas e horisontaes, 
e muito principalmente o de perpendiculares, é de grande difficul
dade, que estará sempre na razão dit·~cta da extensão das mesmas 
linhas ; 2. 0 , que, por isso, da perfeição do traçado dessas 
linhas não póde ficar dependendo todo o progresso do alumno, e 
tarnbem que as linhas horisontaes, parallelas ou não, e as perpen
diculares a essas, não tê1n applicação alguma á calligraphia que se 
póde exigir de crianças que cotneçam a aprendel-a. 

Na escola primaria que regemos, para fazer que o ensino da calli
graphia e o da orthographia acompanhem o da leitura, empregámos, 
e com vantagem, o seguinte •neio : 

- Logo em seguida á licção de leitura, dada pelo menino no 
excellente syllabario de Ribeiro de Almeida, copia vamos no quadro 
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negTo e em manuscripto, primeiro as lettras que deviam entrar na 

formação das palavras da licção, e depois est-as. O menino, ainda no 
mesmo quadro, reproduzia as lettras isoladas : primeiro unta, e 

depois de obter certa facilidade na reproducção dessa, a outra, e 
assim por diante, até que escrevia todas as palavras dessa licção. 

Muitas vezes succede que o trabalho callig-raphico sobre o objecto 
da mesma licção de ·•leitu ra não é terminado senão ao fim de tres, 

quatro ou cinco dias de exercícios ; mas tambem é verdade que as 
primeiras licções facilitam as outras., e n1uito particularmente si 

reunidos os meninos em pequenas turmas para esse exercicio, pode
mos tirar partido da emulação. Depois de praticas na escripta dessas 

palavras, na pedi~a, de fói'ma a escY.evel-as sem copíar, reproduzem
nas os alumnos sobre papel, imitando o modelo que no alto da fôlha 
para cada um fizermos. 

Poderão dizer-nos que esse meio fére de frente os preceitos esta
tuidos. Ferirá; mas a verdade, que garantimos com a lealdade que 

devemos ter, é que elle produz excellentes resultados : e contra factos 
não prevalecem argumentos. 

~ 2. 0 - É preciso proceder gradualmente e com methodo 
no ensino da leitura elementar 

Aind<t que longamente desenvolvida por Achille a proposição 

acima, que contém um salutar conselho, não só relativamente ao 
ensino da leitura elementar, mas a qualquer dos ramos de en.sino e(U 
seus differentes gráus : abstemo-nos desse desenvolvimento, por
quanto, devendo o professor adaptar um alphabeto para tal ensino, 
curnpr·e-lhe verificar si o livro attende a esse preceito, como attendeu, 
e coin tanta proficiencia, o autôr do alphabeto a que nos referimos 

no paragrapbo ant~cedente. 

~ 3. 0 -Marcha a seguir na ficção de leitura elementar 

f.o Pronunciação· das vogaes que devam entrar ila licção, com os 
seus di versos sons. 



18 PRfMEIRO LIVRO DE LEITURA 

2.° Combinação da consoante indicada para modificar as vogaes; 
syllabação; ennunciado da palavra. 

3.o Traçado das lettras e depois das palavras, no quadro ne,DTO, 
primeiro pelo professor, depois pelo alumno copiando. 

4.o Escripta pelo alumno das palavras do exercício, dictadas pelo 
professor. 

S. o Copia das palavras, feita pelo alumno e ~obre o papel. 
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Z2 LICÇÃO I" • 

o& 
A~~ aa . 

I 

' 

Apa ~ /ld 
O pá pa &;a~a: 

, EXERCICIO LOGOGRAPHICO 



IICÇÃO 2" 

O & P/Í' 
, / e e 

;;;11; :;;;; li:rni~; 

Opé ~ 
O p~pa e o pé 

EXERCICIO LOGOGRAPHICO 



24 LICÇÃO 3• 

Opó ~ 
A pôpa; o _ pápo 

~~;Yza/· o~~o 
EXERCICIO LOGOGRAPHICO 



Pia .Ma 
.A pôpa,o pó, o pá.pa 
.A #?0 o~q; o~/2à 

EXERCICIO LOGOGRAPHICO 

- ·f//~/ . 

- 7/. "~j'ú/. c/u< o/~rc/ 



26 LICÇÃO sa 

P#ua aa 

tJ\. 
Apúa~~a 

A pôpa, a pá 
A~éZy a~ 

EXERCICIO LOGOGRAPHICO 

(_/ z //7-
:/r /fAa/ é/ /1~'/ 



LICÇÃO 6• 27 

ug btf õo: 

O pápa bába 
~~ ~ 

EXERCICIO LOGOGRAPHICO 



1!8 LICÇÃO 7• 

D~áddáoo 

Dádo~ddY 
A páda A pipa 
A ~aéh A ~j/ía 

EXERCICIO LOGOGRAPHICO 

_,----- r/ ;r;{ 

C/ fyr/;r/,, - ( /jhr/ 



LICÇÃO 8• 29 

D~ êé dá 

Dêdo ~~ 
O dádo O apodo 
&~ah &cyí~ 

EXERCICIO LOGOGRAPHICO 



30 liCÇÃO g• 

~--=-·- .. . 
:'·:-~~~~:~· ~-;:-:;~~~$ii~~~:.-~~::::.' 

Taiú g;-a 
O dêdo do pápa 

{!J a{~ a{; ,/Í~a 
EXERCICIO LOGOGRAPHICO 



LICÇÃO •o" 

Bóte 
A pipa do bôbo 
~~/Zadb~~ 
EXERCICIO LOGOGRAPHICO 

' ,--r í".r 

· _/6 ~j'ír/ rk tf:~ 

31 



32 LICÇÃO ,, . 

F ffi ~· t / a a 

li! I 

Fita ~ 
O pé do pápa 
& /~/ e/o ~cfia: 

EXERCICIO LOGOGRAPHICO 

/{/;/r/ 

c~,- rk·/rr/ 



LICÇÃO 12a 33 

V é la . 
' 

A fita do bôbo 
~~a~d~ 
EXERCICIO LOGOGRAPHICO 

br'h 
- ~/-/a cb /:~ 



34 LIC ÇÃ O 13• 

Mato ~czd7 · 
A véla do bóte 
~whc/odã 
EXERCtCIO LOGOGRAPHICO 

· #a/1> 

-_. Y l'ek r-k ;{,/r 



N~ó c/ t? aa 

Nó ta 
A véla é bôa 
~ vé-t:f: é dda 

EXERCICIO LOGOGRAPHICO 

f r/r,-

-

7

( 1'1" ;//-; r · h ·'r/ 

35 



36 liCÇÃO I5" 

LY b/ 

Lô bo 
A pôpa do bóte 
~~a~~ 

EXERCICIO LOGOGRAPHICO 

/(':·tf: 

. :_/{ /j/tr/ rk /:/r 



IICÇÃO 16' 

R !?t aa t./ O c 

Rato a a/o 
O bôbo bébe 
&Md~ 

EXERCICIO LOGOGRAPHICO 

. 3'2a/r; 

ú ?,~ ?i.t 

37 



38 liCÇÃO I]a 

SYá a/ p~ 
, 

O c/ 

Sá po :;g/W 
O rato róe a nóta 

CJ-za éo -tcé a · ?Uitfa 

EXERCICIO LOGOGRAPHICO 



Vaso 
O sápo pula · 
&d~/'a& 

EXERCICIO LOGOGRAPHICO 

'~~~H 

~' =~r( /ta-~ 

39 



LICÇÃO rga 

Uma aza , g/:V?c? éf7a 

O sápo pula no bóte 
acyz~:nc; dee 

EXERCICIO LOGOGRAPHICO 



IIC Ç ÃO 2 oa .f.t 

Dá-me o dádo 

A féra é má 

... - ... _ 
~ 

O sápo bóie 
,. 

o pe 

A fita na vara 



42 



LICÇÃO 21• 43 

O menino 
pula o muro 

~ó&ck 

O veado vive 
no mato 

?ne/aah 

a~a/oé 
~?Zé/c 



44 PIUMEIU O LIVRO D E LE!TO itA 

O rato roerá 
o pato 

EXERCICIO LOGOGRAPHICO 



LIC Ç AO 22" 

X i!e 
r z 

Xára z~a 
A xára é tima séta 

EXERCICIO LOGOGRAPH ICO 

3 . 



J71/ 
Javali 
7CU/d 

LICÇÃO 23• 

O javali é uma féra 

A féra mata : é má 

EXERCICIO LOGOGRAPHICO 

c;rai'/C7!"{- r 'a//1,-r/Ú/' 

·~~;:.-a /7uz/a.· r' .7//t'l. 



E f% 
ed 

Ema 
~a 
Atalá vê un1a êma 

A êma é uma ave 

EXERCICIO LOGOGRAPHICO 

' //,-,/r./· l'f'. ///.0 "" / ~/1// 
• / / r~/1/// r' /1'//lr/ · r/t'r 

47 



48 

Gjf 
t / 
Gato 
:çdo 
O gato péga o rato 

O gato mia d~ fome 

EXERCICIO LOGOGRAPHICO 



G CÇ 
f/ 

Gii~afa 

~~ 
-

A g--irafa é .bo11ita 

A girafa dá pinote 

EXERCICIO LOGOGRAPHICO 

r ~4/t! ir/ r? r , ,1;,/u/<t! 

c._ ;j7&.ia r/ r:/ry"~u-/r 

49 



Z ? 
Zebú 
#dd 

LICÇÃO 27" 

O zebú é g·êbo 

. O zebú é bovino 

EXERCICIO LOGOGRAPHICO 



LICÇÃO 28• 51 

c~ 

n n 

Caneta fff:znedz 

A caneta é léve e nóva 

Maria tira a caneta de Rósa 

EXERCICIO LOGOGRAPHICO 



52 LIC ÇAO 29" 

K X 
k ~ 

Kágado ... -, ---- =-· ~·- =.c·--:, 

XJ7aa0 
' 

O kágado nada 

·O kágado con1e limo 

EXERCICIO LOGOGRAPHICO 

f' d/7)'-71"'/r //~rk,;

r; · _,{;7r.ték· ~'0 ///f"' 6//U. 



LICÇÃO 3oa 

I y 
• 
I ~ 

Irára 

I v o péga o irára 

O irára fóge do laço 

EXERCICIO LOGOGRAPHICO 

53 



AAcç 
Açucena 

A mimósa açucena 
A açucena é olorósa 

EXERCICIO LOGOGRAPHICO 

é ?7 
//IJ,//tr: ;..J/Y r/('1/:é'r /I C/ 

'_// / Of''/t"r"r/.lt'/ / , , /!_::_1'/:Yr/ 



c fff 
p~ 
Cipó 
~/ 
O cipó mata o ramo 

. O cipó dá na terra 

EXERCICIO LOGOGRAPHICO 

f' /// · .111 ""~'/ri' r. ; ;r/ .1.11 r 

r /'Y r . r/,/ 1u'/ /r ; í-I/ 

55 



56 

H% 
h ~ 

Héra 
c:PG:ia 

IIC Ç ÃO 33a 

A héra segura-se á parede 
A l1éra sobe pelo muro 

EXERCICIO LOGOGRAPHICO 



Yf/ 
y ;Y 

Yapú 
~?? 

O yapú " e uma ave 

Uma ave bonita 

EXERCICIO LOGOGRAPHICO 

U j/ry''ui / 1'1'//lf~ rv-v,r ~ • 

~/iti'Z ééVr: tf/;/u/a 
. -

57 



58 EXERCICIO DE RECAPITULAÇÃO 

~~- !-5~ 

~; ~~lO 



EXERCICIO DE RECAPITULAÇÃO 59 

~~. ·~!·• 
~~-~~A 
Mm* Nn~ 
~?n 6l..t ~ ~ 



60 EXERCICIO DE RECAPITULAÇÃO 

Uu~Vv 
~~a · -~. V~ 



EXERCICIO DE RECAPITULAÇÃO 61 

Yy ~~ Zz 
~~ ~ ~ 

. I 



6l! PR IMElRO LIVRO DE LEIT U RA. 

EXERCICIO DE TRAN"SIÇÃO 

O pato nada no lago. 
O tatú cava a tóca. 

~/a~ co-?:ne a -'ia?na. 

& -?:?2é!?Z-Ú20 



PRIM EIRO LIVRO D E LEI.J;'lJHA. 63 

José tápa o buraco do rato. 
A vága bate no bóte. 

O pápa re~ide na cidade 
de Roma. 

EXERCICIO LOGOGRAPHICO 



64: l"{UM..Eii\.0 LI Yl\Q DE LEl'l'UR.A. 

11 

~á~ra ~Me de é 

a/acac/c. 

cç:;á-vat!f é a:??Z ~na~c. 

Ha uma páca na casa 
do tio de An1élia. 

Julia tóca piano e Ca
zuza tóca rabéca. 



PR ii~lETRO LIVR.O DE L E ITURA 65 

~tfb0cúi' a?na ~a db

?u.?a ?2a cad$ca da db?zeéa. 

O bôbo fala bobice até 
maguádo. 

O tôlo é idióta e ridi
culo. 

' 

EXERCICIO LOGOGRAPHICO 

4 . 



GG PRL\\EI RO L IVRO DE L EIT URA 

111 

'' 

Si o navio é t.Ima ave do 
Oceano, a véla é a sua aza. 

A saracura nada no rio 
e bate aza, vôa, si vê a 

• capivara. 

(!}a~ -»Uá na -tua/~~ 



P R I MEIRO LIVRO DE LEITURA 

o nv?[ü::, ~/e na ,déa e /Ia 

/-a-ia~ · -ve" o d~o e /!?e ck 
~;/o. 

EXERCICIO LOGOGRAPHICO 

f:jr//r //IÚ/ /Ir/ 11'1'1'/ /~'~'/r,; 

r //ll'l'tl". ~r/r /1// /:;,-.,, I" /('fi' 
/"//1'/r/r /'r'(' .)r r r r-jr r;: 

//N~/, .. 

G7 



68 Pl\IMEII\0 LIVRO DE LElTURA-

IV 

O meni110 atira a petéca 
para o lado, e começa 

A •A novo Jogo. 

At':_vude ~ C)//a-uá ~ 
cun;;?o .ck ~ub/ano-- ~ a»z 

db:~u/c; /~a~ 



PR.(M.EIRO LIVRO DE LEITURA G9 

O óleo de ricino é tira
do da maiDOila, e é de · 
utilidade na medici11a. 

A amisade pura e deci ... 
dida merece toda valia. 

Sê· a1nigo do amigo : -
a an1isade devotada, sua
visa a vida agitada pela 
fatalidade. 



70 PP.L'tl l:: HlO LIVRO DE LEJTCJ\A 

EXERCICIO LOGOGRAPHICO 





72: LICÇÃO 35' 

O bóde come ; vê o gato e pára. 

&;rraéo ~ c dbék e k 
O gato pula de mêdo. 

&la ./c éo;d ah faéc./.. 

( O bóde pegava-o ? 



PRIMEI RO LIVRO DE LEITURA 

EXERCICIO LOGOGRAPHICO 

()/~"r/c lN.' ~· tf::a? e AJ;rc. 

()4 o . / rJ /r 'd: r/{; ;;;vr/o . ( . . 

73 



74 LICÇÃO 35a 

Tira do laço a vára de ipê e bate 
no sápo. · 

?ad o+·· 7a%?6ff 
e a~uz no + anz cda? 

~~ 



PRIMEIRO LIVRO DE LElT UilA 

O cáco mata o sápo. 

?ú'é ~a ncua/o .)!J 

Na da ! É malévolo. 

EXERCICIO LOGOGRAPHICO 

75 



76 

ai el il 
ul 

Galgo 

Carretél 

Caracól 

oi -· ar er ir o r 
ur 

Barco 

Mercado 

Tapir 



PfUM.EII\0 LIVRO DE LJ::It UHA 71 

Sepultura Urso 

Barril Borbolêta 

O galgo corre, salta para agarrar 
a borbolêta : póde elle segural-a? 



78 P RDI.Ell\0 LIVRO DE LElTURA 

De certo a borbolêta h a de fugir: 
si ella andára no sólo, tal como o 
caracól, o galgo poderia agarrai-a. 

~ oat#a ch -zaa_, 

_/Íóak ~ de r~-âuc/ a ~j;_ 

dkz ao /~~0 râ;; ~ é 

~;:/a n-o #&Ô ccnzo o~ 

EXERCICIO DE INVENÇÃO 

O urso Os ... 



PRlMEJRO LIVRO DE LEITURA 79 
- -------- ------

O barril Os ... 

'' 
O carretél Os ... 

EXERCICIO LOGOGRAPHICO 



80 LICÇÃO 38• 

. . 
as es IS os amem 1m 

us om un1 . . 
az ez IZ an en In on 

oz uz u11 a 

V êjo as casas e lias pertencem 
a esse hmnem. 

Alli ha um lago e perto está uma 
rã. Juncto das casas está utna arvore: · 
será um pé ·de cambucá? 



PRIMEIRO LIVRO DE LEITURA S I 

Si Gustavo sobisse a uma arvore 
alta assim, com certeza levava um 
tombo : elle tem vertigens. 

Toma tento : antes ficar sem os 
cambucás; deves evitar ir buscai
os, correndo o risco de cahir. 

dve .· 

EXERCICIO DE INVENÇÃO 

Gustavo estuda bem : é portanto 
um b01n ... 

5. 



82 PRIM E I RO LIVR O DE LEITURA 

Vêjo cinco 

H a 
umas 

Uma de cambucás. 

O ~h. é um animal util. 

EXERCICIO LOGOGRAPHICO 



LICÇÃO 3g• 83 

. . . . . 
ai ei OI UI 1 au eu 10 ou 

ae oe ao eo 10 

&k·é'anz a~zúna/~~ 
a&/~ cdt n e ~é'dde nza

??Y/to 8 ,unz ~ a~~ 

~ata ~ ~mnenz. 
O couro, e bem assim tudo mais 

do boi, serve para um fim especial, 
ou ainda para divérsos fins. 

Elle vai ao campo, para ajudar o 
homem no serviço da lavoura. 

~ vacca ~tn6ée ~ d:/6; e 



84 PRIMEIRO LIVRO DE LEITURA 

d~&ne:nz ~êe0 ?nanéej7a 

e d-VeMad co«da:.J d .uá;;Ç;z{;a{ 

ah:nzeaúéa. 
EXERCICIO DE INVENÇÃO 

O boi é um ... 
Elle serve para .. . 
Sua carne é um bom... para o ... 
O boi vai ao campo para ... 
A vacca nos dá ... 

EXERCICIO LOGOGRAPHICO 



85 

. 
ua ue ut uo ay ey oy uy 

f3 éunda :nzadb ce~ e /a 
~~~áá ~a.ta o ca~o o :nze

?U?u;;~adt!bi "' a/m a0'he.z o 

/ aah ~~/a.z. 
Léva elle um pouco de alimento. 
O cordeiro róe o tenro capim; 



86 PRIMEIRO LIVRO D'E L E ITU RA 

o pastor merenda, e, depois, descui
dado dos perigos da vida, deita
se na rélva e canta ... 

~#Z~ ~//~ c ~ad~ 
~ncaaéo ah ~,iatq, e dó caa

~~ ahd &«d ca-t~~,; ./ 
~ Léva tua vida assim, amigo; e 

teu Céo será constantemente azu
lado. 

Canta! Tua vóz, unida . á dos 
passaros e ao dôce murmurio das 
ag~as do rio, causa-me tanta sau
dade da infancia !... 

O tio de Anta foi á Cuyabá, capital 
do Estado de ~latto-Grosso, no Bra
sil, e viu lá um indio matar a pau 
uma feia e terrivel gibóia. 



PR IMEIRO LIVRO DE LEITURA. !!7 

EXERCICIO LOGOGRAPHICO 



. 88 LICÇÃO 41 .. 

~ ~ ~ ... ~ ao ae oe 1 aos aes oes 

Uma tarde sahiu o menino João, 
depois de haver pedido a benção 
de seus paes, a cujas razões não 
attendeu então. 

Montou a cavallo, e partiu com o 
Sultão, o mais bello e valente dos 
seus cães. Ia passeiar a um Jogar 
denominado . Pilões. 

~d e/ aMá? .· o ~~ 

~e e !lffau~ ~ce. 



PRIMEIR O LIVRO DE L E IT U1\.A. 

-vadc;, ~~a-ía~z cúf ~nâo~ 

e c ~nenuzc ca,t;á 6 ~c;?ccu

d-6 nu:ut!c. 

~· C?dd-?m rçaa:b a -í-6-

nU-?ZaéU a0-t.~a cz'b _/Íadde~ 
6 ~o~? ~ená:. 

& co-t.a;eãc a:Ç _/Íae não de 

e~an~ e o a:Ç ~de ~~@ 

~enod./. 

~L/ c9fl ?ULé'dde c-??Vt'ah ad 

oda-vaped ak &ad _/Íaed ./. 

89 



90 PRIMEIRO LIVRO DE LEITURA 

EXERCICIO LOGOGRAPHICO 



c h 
chu 

LIC ÇÃ O 42• 

Ih 
Iha 

nh 
nhi 

th 
the 

- ~s·· .. ;: >d -~---_:~ 

• ·>§!_.....;'' - ~ .'7 ,- -- -~·:.-

~/ ~nuJ ~éd~a a: 

-nzanAd.// 

~o~d a:: an2 dá c~
~0 ka:~oa-de o 9/ no . 

~údo~ e ~o:Ja ~ad:z 

9 i 



9Jl Plll.MEI H.U L IVRO D E J .. C l TUl\A. 

ctc«d -tc:uÓJ_/Íeéf' ca?:y/io c ~ed:ct 

-nzo?V?an~ad. 

Tudo se acha cúmo se fosse colo
rido ha pouco! 

Tudo está mais cheio de vida : 
chilreiam os passaros; esvôaçam as 
borbolêtas; mergulham os patinhos 
nas lagôasinhas formadas pela chu
va, ali e acolá. 

!};;~ da c~~ana ~?za 
. -nzr:v~~ ~ah a ??zã o á 

/~n~. ~nzo -vã o caaéc-

-?zao 



PRIMEIRO LlVRO DE LEITURA. 93 

A menina tem á cabeca um cha
peusinho de palha; ma·s os pés ... 
ah! não têem meias e càlçam 
tamancos. · 

~,(t?'aa0 ./ ~a ~:nãe • não 

knz d~-io ~a?a co~?a-t
~ nze,Ú7d e anz ~cu ak 

. p? / 
d~aá?V'.hod .... 

No emtanto,minha filha, tu és rica, 
e possues em tua mãe um thesouro 
de ternura!.. 

Ouve, pois: - Economisa parte 
do dinheiro dos teus 1nin1os, a fim 
de poderes dár á desditósa m.enina 
as meias e os sapatinhos ... 

- Sê piedósa para os necessita
dos e ganharás, sem duvida, a re
compensa de Deus! 



04 PRIMEIRO LIVRO DE LE[TURA 

EXERCICIO LOGOGRAPHICO 



PRI_M.E [RO LIVRO DE LE[T(]RA 95 



96 

., 

cl 
cd' 

fi 

r 
pl 

/'& 

Reuniram-se os meninos para se 
divertire1n. 

Em cilna de um tablado ~stá Cli
maco, o mais folgazão de todos elles. 



PTUMEIRO LIYH.O DE Í.EITUHA 97 

E' temivel o valente Climaco : 
elle faz rir com as suas momices. 

CJ menÚzod véenz ah ~arb 
~~ed-?a. ~nzaóck~ 

ve?:n ~~.zq, ao dah ah 
~kzená?/ ,/'Í-a,zecenah véVq.: 

ahd ~ rod ~ ne:Ve .. den~ 

no enz/an~ na ca~a ~M?Zad 

~?nadrnznza?Z-?6'd. 

Clodoaldo está nuin plano mais 
distante, porém, não vem menos 
helio : ao lado um gládio; á cabeça 
um glôbo por chapeu; ao peito 
uma placa em fórma de flôr. 

Anacleto, o glotão, vem blaso-



98 PI\IMEIRO LIVRO DE LEITURA. 

nando- se da· sua voracidade, e car
rega um enorme pão enfeitado de 
flôres. 

f3 ~d'macc d noéad%4 

a1:nza: cdéad ~a&.véad ?:n&'?e-

c~kZd~~a.· 

~uá./ ~á cuz ~ 
cAIZmc./ 

EXERCICIO DE INVENÇAO 

Reuniram.,.se os meninos par::1 ... 
Clima co é folgazão; logo ... muito. 
Os flócos de· néve são de côr ... 
Si é flammante, é côr de ... 
O gládio tambem se denomina ... 
Glôbo é uma ... 



PfUM.EUlO LJVRO DE LEIT U RA 

O menino glotão era o ... 
Glotão, ou ... 
Voracidade é ... 

EXERCICIO LOGOGRAPH ICO 



wo l"RJM.ElRO LrVRO DE LEIT UnA. 

cC:' c~-:;·//~nczcc; /!!/ /10 /atf::1::r/o, 

('}~//U'l f'-":J/(7-<:J/I'I''hi''Í-â'â 1/ZCle

OCté';:,ÜZd rk /d::Ja .· 
(ykj;;{z: / r~ -~/.,-á r;;o rk,-r.-;; 

/~/ . . / 
c_, -?(.(".1)'10. 



LICÇÃO 

br c r dr f r gr 
d'a cze ~· r /za 

pr tr v r 
_/Íza á e VZ!t 

~nda~nté ~d;a o 

ué.· o-aa:::J ~ad dão dana{;-
ti. 



t02 PRI.MEIRO LIVRO DE LEITURA 

#Zen/c enc-tey'Ícuz{w r-e -anz 

dUt!Z?/~-t/O?UÓ. 
Lá no fundo do prado, não lon

ge das montanhas já ennegrecendo_, 
o sino da egrejinha de torres bran
cas, bate compassadamente a (( A v e 
Maria >>; e dentro das grutas se 
ouvem os grillos, annunciando tam
bem a approximação da noite. 

!%a:b 'iza-ve nedda ~ta.· o 

~~#Z &nÉe-de a~&4 ·e 

á~~ée an:ée a ~cká a!b ~mo 

A propria grey já não pasta : 
procura recolher-se ao aprisco. 

Eis, porém, uma cousa estranha. 
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D' el).tre o grande grupo de carnei
ros, sabe um delles, o Jnais prezado, 
e precipita-se, por errada trilha, no 
pro(undo rio. 

' 

c;-~cueúo &!J7a c c~ádo 
e c ~o dok a -teda e co-t-te 

~. · »2-cM dode c -t~~a não 

efzconáa ~n áaçc tdb~~c 

E1n breve prazo as trevas co
briam a terra, e ao pobre pastor 
nada mais restava senão prantear 
o estremecido cordeiro. 
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EXERCICIO DE INVENÇAO 

O rio deslisa, isto é : o rio ... 
Favonio é ... 
Petrifica-se, isto é : .. . 
O ultimo trranse, é a .. . 
Grey é un1 ... 
Aprisco é.'"" 
Precipita-se, isto é : ... 
Pegureiro é ... 
Sobraçado, isto é : ... 
Prófugo é ... 
Prantear, isto é : ... 
Estremecido é ... 

EXERCICIO LOGOGRAPHICO 
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gu ~éd da~ 
qu JP~a/ ~c 
c h cA!:~a ~Una a 
ph ~~a::~ e 

~~~ ~cddaéá anz 

-efb?UdP cãc. 
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~~anz-~'b ;;aanah t::~ 
e~a ~U?th ~JPaeno-- ah dtn~ 

j7Ut:? t::~ acc~n~a écchd 

eM /-~a:Jed do dt::a c~f5'dam~. 

No dia etn que o ganhou, a me
nina não o quiz soltar no quintal, 
dizendo que elle era pequenino 
como uma quica; e não sabia qua
si o que havia de fazer, para con
seguir que o cãosinho se alimen
~tasse. 

~-~ ~ Mn a»za 

cka~a ~ dbn«a/ '/-t::d'á 

~ t::~ /-~a:Je>d' ~ej7ad ;7at:: 
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~~de · .nzad _yaa/./ .. o 
cãa:t~;z~ oa án~ a nzd 

~at:f~ck ~ t:Yee &::ú:ncvq; o« 

não /'oa{;z /:~ o d:&. · 
Deu-lhe ainda um pedacinho de 

guélra, porém, nada conseguiu. 

O cachorrinho malquistára-se 
com Chiquinha. Tomou esta, por
tanto, um pedaço de queijo e ... zás, 
metteu-o na guéla do GuAXINI, nome 
que ella déra ao cãosinho, porém 
o bichinho quasi morreu: pelo quei
xo · correu-lhe um fiosinho de san
gue, porque Chiquinha o havia fe
rido com o annél. 

A mãe da menina chegou ness~ 
occasião; ouviu os guinchos do ani
mal, soube do caso e, depois de 
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arguir a Chiquinha pelo seu estou
vamento, accrescentou : 

G:zá&/an~ não yuáo 

;7ue _ffue:J denz o /eu cac~.z

é·ÚZ~. a~·u.ta ~:n ,?ían?U:. 

n~ enzM-o no h?e q, ~on 
atb o anúna&n~no/eu co/-

4 .va~ ~o~-?co a _,;Aoú·co conz-

_,;A.zún~~ o /zann~ ck do~á 
;7-ue aJ c17oc~ ck da d; 
ccúanz na ácca. ' 

Chiquinha buscou um pedaço 
de chita e fez o que sua mãe lhe 
ensinára. 
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D'ahi em diante a ntenina não 
t-eve n1ais questões com o seu que
rido cachorrinho, do qual não tinha 
preguiça de cuidar. O GuAXINI ali
mentou-se, fazia o seu chilo muito 
regaladamente, e cresceu até ficar 
um animal chibante e muito amigo 
de sua cara senhora. 

EXERCICIO LOGOGRAPHICO 

, (~f/H~'.//h/ /N<),)'U;./ U/N 

/' / / 
f' r'"/((;?. l':r'/--;.. • . 

,Q;('.h'UH ~/)/~'//m:Hr-/r. I'/!:; 
(. /./!'- 'l//N/'/,-//71'/r' //N. ,;./{ . • )/.':/1,-; 

/1'1'1' r-//:/ /.U'/ ///0'///-ru /,..h.) 

r/y/f:/,);.) ,..;{. ,)( N r/I'.H'~' ;/,. ;//;., 
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ad · . oh Ig 
aahc~ . ~kúlo ~eo 

~~e5C~ú~~d 
Mhah~ ~raua:-va~a#2a 
~& ~ kço""'ed.- }7ae ~ 

A:uvcá#Z &ah ~a:ddda~ ~~ 

H3 
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~~~&/~ c~eé ~~-
;raen/avcmn. 

Seu pae, assentado entre eiJes á 
mesma meza, re.spondiá óra a uma 
pergunta, óra a outra, conforme lhe 
solicitavam os estudiósos 1neninos. 

Findo o preparo das ·licções, o 
pae, como sempre costumava, esta
beleceu · com seus filhos a seguinte 
conversação : 

O PAE. - Tenho observado, meu 
caro Augusto, que estudas com 
muito maior gôsto a Geographia 
do que a Arithmetica. Porque será 
isso? 

~~«Jéc. - f/ _/íozj?Ueea 

ckco~o ?naed rz~k a 

~;?~~a ~ ?ae a 
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não a~~úa;, ~<yAa~ ~c~ue 
o nzech?zo de a1i' ccYn z Od ~neac~ 

conran~Úod. 

O PAE. - Infelizmente é assim. 
Porém, meu filho, a Arithmetica não 
se decóra, como te parece que 
deves fazer. E' uma sciencia de ra
ciocinio e nada obterás se te limi
tares a simplesmente decorar as 
régras~ O que é preciso é que com
prehendas a régra e a saibas enl
pregar, para resolver um problema. 
Isso é indispensavel, porque a igno
rancia nesse ponto é um grande 
mal. Além disso, si nos teus estu
!los não fizeres senão decorar, si 
ficares adstricto á memória, mut 
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pequeno proveito te advirá de teu 
esfôrço. Não achas~ Frederico'! 

EXERCICIO LOGOGRAPHICO 
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(CONTINUAÇÃO) 

FREDERICO. - Eu acho que papae 
tem razão, que é preciso compre
hender tudo. Olhe; outro dia, 
quando eu estáva lendo, papae dis
se-me o que significava a palavra 
obtemperar. Eu comprehendi bem. 
Pois no · dia seguinte o professor 
perguntou a todos nós, e sómente 
eu respondi, o que significava · essa 
palavra. 

7 . 
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~~ at é'd/adbd' 4-ve enáa-t 

o uzabc?mé. ~ aahnúo 

;;ae n@ a~~aed /anu:~#Z 
~-ta a caUda 4 á:a Ú:nzãc. 

~~uá;, ~~-de. -

~~~~4dffnãc 
~- ~-- . / 617~/t!- ~éi:c .... 

O PAE, tambem sorrindo-se. -
Sei; nem me obstino em acreditar . 
que sempre lhe dês razão. Mas ain
da que assim o julgasses, não seria 
caso para subverter-se o .mundo, 
nem eu chamaria o subdelegado 
para te lançar na prisão, a fim de te 
subjugar aos· bons módos. 
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~ a~~b~-úút:M a A:zdea ar{ 

he-t/~ápa da;;nent& canz ad 

»'26'/?M con.::te~d e c nzeu nzc~ 

ah _/i-toce~. 

119 

Si, pois, o meu desejo de que 
vocês se instruam, tem a adhesão 
de ambos, continuemos a conver
sar; sim? 

EXERCICIO LOGOGRAPHICO 
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(CONTINUAÇÃO) 

AuGusTo. - Oh! sim, papae, eu 
gósto tanto de ouvil-Q dizer essas 
cousas ? ... 

t0ae. -~~~~ 
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J?ae-üá:'b /~ e r~ ce~&J 
~e ad&~án ~aú~ ~«-?~ 
~cuo~ t:?Mhacçã0 afb J?ac 

~o-tanak ~at:Cad _/Íad-vtad. 

· ~nánaenuv. ~d... ed/ 

J?ae /ua nzãe na:; c~anza 

r~a áwza~ cAd .·não a?
çanza:J e~&ta-i. 

~~adk.- ~ _/Í~~ ' 

d~-/anuz~da-vta. ~ ~-~~a 
?ZCd .9{~~ e&féad ~a&-
Uad . · o :J7nt:Vonw ~áu

-?nenál. !f!dae ..J7U&t d/&~o arfJ:e~ .~ 
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9/f?WZCJ cler~ a /-'i~:... 
?neÚa~~/av~a .~ 

O PAE.- Pronuncia-se i gnívomo, 
e quer dizer: que vomita fôgo. Um 
volcão torna um monte ignívomo, 
quando elle está em um monte. 
Assim diz Camões ignívomo instru
mento, para significar as péças de 
artilheria, porque, quando dão os ti
ros, ellas deitam fôgo pela bôcca. 

Não são muito communs as pala
vras que começam por IG, mas ha 
algumas como : ignivoro, ignifero, 
igneo, ignaro, ignoto, ignávia e ou
tras, e, entre estas, ignorante, que 
quer dizer não sabedor; e repara 
que é ser ignorante dos preceitos 
de civilidade fazer tua mãe espe
rar-nos. por muito tempo. Vamo
nos, pms. 
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EXERCICIO LOGOGRAPHICO 

~"'JI'r// //,,//..-• /: //1'' 

HN"-' /~'~'" ;,,(-~ /'4 . r /;·n 
r·r i/r• r/r yur ?I' . .).) r ~/I n.-fl'/1' >/: 

Í//,.J ///1'1'1'/';~ //l'r/l'r>; ~ ~/ ... )//~/r·t·~;r,.,. 

,;{, Y"n· r~·r· 'Ir/ .~>'r~ //;n·//i-/,) 

/r"~·rír,,.J . . (o/lb '.71'?// ·NI'r •,) . 

, . //,..,,..;_ .. rr.) yr.u: ./ú.a /NrÚ' /i' I"./ 

,.h-~//tryaía 1:1'/:nr//t/ .r./:;._. Rr/o 

'" · t?~'/1'/NrU r.yu'Í/"I'Í. 

·-' (:/71'/,)/r. -c/ Z(r//),/;ry'NU, 
,;,.-' ////'-'~11'1/r/,.;,,,_ r(;, ;·,·ryr-/r/ 

/II'.J ./N,u/-""~~'-J, r.J(á,) /t~'~'/);-

123 
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X 

c h cs 

Meus meninos, examinai o qua
dro que se exhibe no principio desta 
página; n1editai sobre elle e por má 
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que tenha sido a sua execução, por 
muito exigente que sejais, tereis 
uma grande licção que apprender 
nelle. 

g __. a~n /~anah ea:-e~d ah 
a~c) ~a~no .. r jAci: M'óo 

j'íN?e ~aia ~? · o á oaa::-en zcd . 

Existe nelle um mixto de pacien
cia e de ternura, que faz bem ao 
coração do homem. Não nos podia
mos eximir de vol-o apresentar. 

CZa -d rden z a:da:Ún t!'CJdad 

ad ~ãed ?a:e de af}:e~ /-c~ 

hzce~ a o ~ne~o ~?nano. 
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cÇ ~CJic?n;, aa:~~aáéa. · e~~e

~~. /oah Cl VOddC ~ÇC3 ~Oi
át:n~ ~aia vaf cc;n<Pt!úaú~ 

' enz ea:-~_cãc;. 

éXERCICIO LOGOGRAPHICO 

127 
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(CONTINUAÇÃO) 

Vou contar-vos, meus meninos, 
sem que exceda do tempo que te
mos para este exercicio, vou con
tar-vos um facto execrando. 

Foi num Estado do Sul do Brasil. 
Dois rapazes, Felix e Calixto, que 
andavam uma noite CORRENDO A COXIA, 

isto é, que passeiavam sem destino, 
acharam-se proximo de uma xar
queada, e ouviram os vagidos de 
uma criancinha, numa pequena 
moita não longe da qual estavam. 
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Felix fez parar o seu cavallo e ex
hortou Calixto a irem vêr a pobre 
criancinha. 

- Que tenho eu com ella? disse 
Calixto; e continuou ainda a dizer 
algumas palavras sem nexo. 

~O?n/Í~e~en~ ~ Jí'ae 

no ~&a c~an6úo de ea::éúz

/aúz a é~ã~ enz condrue~z 

aa du ddáh.Y ad'oodJ:ac1 
;;rae ~~-1}:?nend:? /m:ncüa. 

Deixou-o, pois, e chamando o 
pagem, dirigiu-se para a moita. 
Apeou-se, deu alguns passos, mas 
de xôfre recuou. Ao clarão de um 
fuzil, percebêra que ia pisando num 
objecto branco. Abaixou-se, por-
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tanto; e tomando esse objecto_, viu 
á luz de um phosphoro, que o pa
gem difficilmente accendêra e man
tinha dentro do chapéu, viu Felix ... 
que era uma criancinha, envôlta 
apenas en1 · uma toalha e que alli 
fôra engeitada. Tinha um feri
mento numa · côxa e já estava ex
hausta, já não chorava. 

~ ea:~.&t? a-»2 ~·ÚCJ 
d ~ ~ ccnc~anah ao 

a C-i-t:á-?zan~ 6'-»2 -t:t?-»2 
'), \ ~ I 

~~t? - o 

~~6'-»2 /z.a.Za ~éCC~t?ÜZ.Z U??Za 

a-nza. !!JifzoM -??uJn/an~ a 
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cavat:if[ c~a af ca:.~a ?UZ?n 

kvU!dán-c /e~o. 
~ cuánoúz4 no e11n/an~ 
~ ~úafza na:/ da_,ecd. · /oah 

o ~yo ~ gd!z ~~~á 
,;#á/b -t'naú~ ' 

S7::c/a~á a CO?UICÉ~á ah 
&ree~k nzoyo <j/]ftkaká 
dea cOia,pãc;, ~o?d ;7ae e~ 
ca?~iÚa o dea at:ve-é. 

i3t 
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EXERCICIO DE RACIOCINIO E DE ELOCUÇÃO 

Que sentimentos disperta em 
cada um de vós a vista deste ultimo 
quadro? 

Que devemos fazer relativamente 
á maldade dos homens? · 

Qual é, em resumo, a historia 
que vos foi referida aqui? 

Que sentimento vos inspira o ca
racter de Felix? 

E o de Calixto? 
Qual dos dois, cada um de vós 

desejaria ser? 
Que resultado obteve Felix da 

bôa acção que praticou? 
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EXERCICIO LOGOGRAPHICO 

8 
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b:-~ Jae&/. 
c : - acçãc./ · adc. 

g: - ~naaó./· ~~c/adna. 
m: - dc?nnc./ · c?nny/ícknc~á. 

P : - _./Ída~c./ ·_./Ída~de-uó. 
h : - ~cé./ · ~nc. 

th:- ad-é~nza/· ~a~ed 
f (precedendo f) ·: ~@/·"é. 

g { » g) : c;?~CU/C/. c;?~ea{;z. 

I ( >~ I): a~ãc/ e~e. 

135: 

p ( » p): r/a~eca,. r/-eáee. 

t ( » t) : a/é&nçãc/· a~áa~-i. 

me » m): ~c~a?-~#uneMãc. 
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Magdalena~ uma gentil menina 
que attrahia as sympathias pela 
sua bondade~ tinha um irmãozinho 
chamado Ignacio. 

Sua mãe soffria d·e terriveis 
accessos asthmaticos~ e succedeu 
que~ certa madrugada~ quando a 
mãe comecava a descancar em um 
somno reparador, accordÔu-se lgna
cio. Antes, porém, que elle chorasse, 
Magdalena~ attendendo ao estado 
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de sua mãe, levantou-se mui sub
tilmente, dirigiu-se para Ignacio e, 
affagando-o, levou-o para fóra do 
quarto. 

~~M ak ~a~ ,?Ue o 

nze-názo edá,V&Je ~d;; ao 

a~ .ch nza~ ~~da~a 
ca~a-~ od dcyíaán~ 
aha-~ a nzão e ~oa-o 

/-aza o J7a~néa? o~ M/a-va 

c caz?z&áo do áó /co/. 

Uzah o dh~ anúna?a 

_/;paenúzo a/úoa-.:76' /-a-ia 

~ ~ -Ú?n~ a nt:6da 
8. 



i38 PIUJIEJRO LIVRO .0,1: LEITURA 

??aena ~-to~n~ ~-~ a 
#O?Zéaa:: 8 ~/oa-o do~ o 

Ignacio ficou todo cheio de si 
dir-se-ia um rei assentado num 
throno, e empunhando, como se . 
fosse um sceptro, o pequeno galho 
que, para entretel-o, lhe déra Mag
dalena. 

EXERCICIO LOGOGRAPHICO 

Q"yr•/;..1 rk: ,./,.,:/:rt:i' /,,,. r• 

//lr//1/tt: · r-//,.",-/·rd-J/:' /'j/',,/ú ar; 

rr; r/r/ //1 rOt /{;i, , ./tf0r7/~-" d~1 r/ 

,,., /(-~ ""'- 4 , d .Jr ~"" /,:,~..4r·J.. 
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--~----~------------------------

( CONTI N UAÇÃO ) 

Muito tempo passou a bôa meni
na nesse caridoso tr abalho, que 
tinha por fim permittir o descanço 
de sua mãe adorada. 
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Excellent.e menina que conheces 
as attenções devidas aos paes! 

Eis, porén1, que appareceu no 
quintal um grande cão malhado. 
A tímida menina julgou que era 
uma onça; attribuiu-lhe um appe
tite voraz; pensou que ella e o ir
mãozinho iam ser aggredidos e 
devorados pelo animal, e... quasi 
desmaiou. 

g;-4~ /-~em/ a :?nãe 

~~~~~a~ de éúz~ 
d:van/a~ .· ~a d /-ci/a 

e ven~-a ~ /-a_$4 
couea /,'Ía-ta ~ 
~c;?dfz~a -tec~aca a 
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~--------------

ca/~a .· a ·/-;~ah-onç~ ~ 

yt"éanak cãq, /~ta/ ~ncá:J 
. ~~ méaua ~aa nzde. 

co 
0dé~ de?n J?ae a ?ne?Una 

/!Jél::/Je · a~ão a~anza á 

o~a ~ ~bédaak /d:z/ _?'ae 

aca~va ak /-,zaúá:u/ ccnz -

_/'Í,ze/en~a ha/c:, e ~>ta

~anafb~mad ~/e,zna-ia;, 

adaçoa M/~J~ o~c&d 
~ /a:C'l a{j:c~zc/o. 

~dnçoa:ahd e /~cd 
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~~a?~ ~_/Í~OCUéanz 
~/ai af ~menéa:t ~ 

· JaM~./ . 
--

EXERCICIO DE RACIOCINIO E DE ELOCUÇÃO 

Quem era Magdalena? 
Que idéa devemos fazer de seu 

caracter? 
Que fez ella porque sua mãe 

passára mal a noite? 
De que soffria a mãe de 1\'lag-

dalena? · 
Que sentimentos nos devem in

spirar aquelles que sotfrem? 
Como devemos proceder para 

com elle's? 
Quando Magdalena tirou seu ir

mão da cama, porque não o levou 
lógo para o quintal? 
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Contai-nos o que se passou no 
quintal, de.sde que Magdalena ahi 
chegou. 

Si ~Iagdalena cahisse desmaiada, · 
que é que provavelmente aconte
ceria a Ignacio, a quem ella sus
tentava sobre o carneiro? 

Que disse e o que fez a mãe de 
Magdalena, quando chegou onde 
estavam seus filhos? 

Si Magdalena já não tinha pae, 
con1o é que disse sua mãe nessa 
occasião : ... os soffrimentos de 
SEUS PAES? 

Certamente, meninos, imitareis o 
procedimento de Magdalena; e por
que e para que? 
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EXERCICIO LOGOGRAPHICO 

,/r/:}· :~.llrn/r -/r";tr~/1'; a /.IINr 

rt? . - /(~yr/rr/r
1

nr~/;-; ,Jt' /r~t,4/, 

/{'l'r/.11/ár/r-. cdryr/ia rf/r/r/rr 
-: 

r- t-•t:urt?,.a /:ltnr/r-.> /,.,//;~;:,, 

coí•'rca /a t:a .r/,?; 
•j/(a/a{;;;'~ur iu·ryr irw a 

J (. 

rrrLÍna.- .· a·/ /-:Jr:Irr:/-:>-r>/1('0', o 

,.y ·t:a:n.ck eáo /f?r:ia/.; ~./ruu•/r>· 
[L{fdu Pd-t:i/lYZ .daa 1/u-l.e -. 

G.Jk/--:- ..J.ev-u yae/ -Cú -ntf"qu'nr& 

7'!5-cdâ& _ ·.adão .a-f-u-:~na .ci 

otlia/ c~yhr~;ekck- - · ,-:ac yu& 
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Terceiro Ltvro de Leitura. (curso médio das escolas pri
marias), i vol. em 8°, ornado de numerosas ill.ustrações, seodo 
muitas coloridas, cart. • 285fl0 

Quarto Livro da Leitura, curso superior de leitura nas 
escolas primarias}, ornado de numerosas illustrações sendo inuitas 
coloridas, cart ~ 3,8000 

Quinto Livro de Leitura (curso superior de leitura nas 
escolas primarias) : - este volume é o ultimo da série, ornado de 
numerosas gravuras, 1 vol. em 8<>, cart . 3.5000 

Arithmetica da infancia e metrologia, por C. Cou
rurier, b.tc.hard em sciencias e lettras, professor de mathemati.::a~ 
1 vol. em 32, cart. 8500 

Methodo para o ensino do desenho, por Olavo Freire, 
curso elementar, fn e 2a classes, sete cadernos, que se venJem separa
damente cada um. ,8300 

Noções Elementares de Geometria Pratica, escriptas. 
de acc('lrdo com os programmas das escolas publicas da Capita\ Fc:deraJ, 
por Olavo Freire, I vol. i,S500 

A Historia do Bra.sil, ensinada pela biographia de seus 
heróes, por S\ lvio Roméro, 1 vol. in-16. 1.,8000 

Coração, notavel livro de educação moral e civica, por E. de 
Amicis, traJ u cçâo de João Ribei ro, 1. vol. c.art. 1,8500 

Grammatica Portugueza da Infancia. (curso pri
maria, 1° anoo} por João Ribeiro, edição refundida, com illus
trações. 18000 

Geographia-Altas, contendo oito mappas, seguida de um 
esboço chronologico da Histeria do Bro.tsil e de algumas noções 
de cosmograpbia, dedicada á infancia por C . Couturier, ed~ção 

~;~o melhorada, pelo bacharel Alfredo Moreira Pinto, f vol. o~ISQB(} 

Sciencias Naturaes e Physicas, ensino ~ :ientifico do 
1° gráo {curso elementar), escripto de accordo com os prygrammas 
das escolas da Capital Federal do Hrasil pelo Dr. Felicisslmo 
R. Fern<>ndes. 18500 

Calligraphi:L ~curso em seú cadernos. destinado ás classes pri
•naria.·; do I 0 e 2° graus) 1 o caderno cur~ivo (letras minuscubs1; 2o ca
derno cursivo(letras minuscula~J: 3° caderno cursivo {letras minu •culas); 
4o caderno (cursi11o-ext:rcicios variados;; ;)o caderno (letra redonda e 
bas1arda, franceza}; 6° caderno (letra italiana e goth1co inglez.) Cada 
caderno. ,8110 

A venda na Livraria de Francisco Alves, rua do OuvÍdor 
11. t66., .K~o de janeiro, e rua de S. Bento n. 6), S. Paulo. 


