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Resumo 

Este trabalho constitui parte de uma pesquisa de doutorado, ainda em andamento, e elege 

como objeto de estudo a materialidade do impresso a partir da análise dos dispositivos 

tipográficos e textuais, focalizando as ilustrações da série graduada de Língua Portuguesa 

Meninice, de Luiz Gonzaga Fleury (1948/1949). No limite de elaboração deste texto, 

apresentaremos aspectos diferenciadores e aspectos permanentes que marcam a produção e a 

intervenção editorial, comparando as edições de dois exemplares – um da primeira edição, de 

1937 e outro da 86ª edição, de 1948 – do terceiro livro que compõe esta série graduada de 

leitura. 

 

Palavras-chave: Série graduada de leitura. Representações de leitura. Dispositivos 

tipográficos e textuais. 

 

Introdução 

As séries graduadas de leitura surgiram na escola brasileira nos anos finais do século 

XIX. A partir da implantação da República no Brasil, os manuais escolares foram se 

integrando, progressivamente, ao ensino das primeiras letras. No início do século XX, se 

solidificaram e acabaram por ocupar uma posição de destaque com a institucionalização da 

chamada “escola graduada de ensino”.  

Com o objetivo de promover e de estimular a leitura, os livros chamados de série 

graduada de leitura foram adotados em larga escala nas escolas públicas e privadas, em todo 

o território nacional. Estes manuais didáticos tornaram-se referência no movimento de 

reformulação do ensino escolar, como um meio de instrumentalização da aprendizagem da 

leitura e da escrita. (CUNHA, 2011). 

A série graduada de Língua Portuguesa, Meninice – objeto de estudo deste trabalho – 

integra-se neste cenário editorial que visa à implantação dos pressupostos de uma pedagogia 

nova e do método intuitivo, conhecido como “lição de coisas” 
2
. A obra Meninice foi 

publicada a partir de 1936, pela Editora Nacional, na cidade de São Paulo. Composta por uma 

cartilha e por quatro livros de cunho didático, cada volume é destinado a uma série escolar, 

                                                   
1
 Doutoranda da Faculdade de Educação da UNICAMP, integrante do grupo de pesquisa ALLE e orientanda da 

Profa. Dra. Norma Sandra de Almeida Ferreira. E-mail: Ilsa.vieira@uol.com.br  
2
 Cf. CONTIJO, Cláudia Maria Mendes. O método de ensino da leitura e da escrita concretizado no método lição 

de coisas. Revista Educação e Sociedade. Campinas, v.32, n.114, p.103-120, jan.-mar, 2011. 
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cuja denominação, na época, era Grau. Segundo Pfromm Netto (1974), esta série circulou no 

Brasil no período de 1930 a 1950, aproximadamente.  

Os livros de leitura são de autoria de Luiz Gonzaga Fleury, que é descrito por Melo na 

obra Dicionário de Autores Paulistas (1954) como um profissional atuante, que ocupou 

diferentes cargos no magistério paulista. Pelas diversas funções desenvolvidas por Fleury, ele 

é apresentado como contista, escritor de livros para crianças, pedagogo, ensaísta, professor, 

diretor, inspetor de ensino, além de tradutor de artigos para a Revista Educação e de assumir 

funções administrativas na secretaria de ensino de São Paulo.  

 Parte de uma pesquisa em andamento, este trabalho assume por objetivo apresentar 

alguns resultados obtidos a partir da análise dos dispositivos tipográficos e textuais que 

marcam a produção editorial de dois exemplares do terceiro dos quatro volumes que 

compõem a série graduada de leitura Meninice.  Um exemplar do terceiro livro pertence à 

primeira edição, publicada em 1937, enquanto o outro pertence à 86ª edição, com data de 

1948.  

Para tanto, recorremos à abordagem teórica da história cultural, que oferece uma 

possibilidade investigativa das diversas maneiras pelas quais os indivíduos percebem e 

constroem representações sobre os materiais escritos. Na questão da constituição editorial da 

materialidade do impresso e do conceito de representação, as proposições de Chartier (1994, 

1996, 1999, 2002, 2009) oferecem subsídios teóricos que auxiliam a análise dos livros de 

leitura. 

Partimos da premissa de que os escritores deixam impregnadas perspectivas de uma 

prática de leitura nos escritos; posteriormente, os editores e ilustradores inserem nos 

impressos protocolos de leitura indicativos do que e de como esperam que seus leitores 

executem o ato de ler. A ação editorial sobre o material impresso torna-se relevante e 

desafiadora para essa pesquisa, ao passo que requer cuidados investigativos ao considerar, 

também, a quem se destina este material impresso, pois “o estudo das impressões deve ser 

conduzido com atenção, porque examina um material em que a organização tipográfica 

traduz, claramente, uma intenção editorial e porque pode revelar a marca, no próprio objeto, 

das maneiras populares de ler.” (CHARTIER, 1996, p.99). 

Neste sentido, as obras didáticas – no caso, os livros de leitura – são produzidas em 

uma ordem específica, acompanhadas de certos propósitos e interesses do autor, do editor ou 

do ilustrador. Entretanto, torna-se importante destacar que essas intenções, a priori, ou este 

fio condutor planejado para se obter uma determinada leitura, escapam de seus autores e 
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adquirem outra existência ao receber as significações que seus diferentes públicos lhe 

atribuem, as quais perduram, por vezes, durante tempos (CHARTIER, 2009). 

 

As marcas da produção e da intervenção editorial no terceiro livro da série Meninice  

Para este trabalho, selecionamos dois exemplares do terceiro volume da série graduada 

de leitura, Meninice como objeto concreto de estudo da materialidade do impresso, a partir da 

análise dos dispositivos tipográficos e textuais presentes na obra. O estudo volta-se para as 

representações de leitura que acompanharam as ilustrações externas e internas, bem como 

para alguns dos dispositivos textuais que sofreram alterações ou adaptações de uma edição 

para outra. 

 

Ilustração 1 - FLEURY, Luís Gonzaga. Meninice - Terceiro Grau. 86ª ed. São Paulo: Companhia 

Editora Nacional, 1948. 

 

Esta imagem refere-se à capa do exemplar da 86ª edição do terceiro livro, datada 1948 

e com o número de registro 1664. A capa dura e de coloração amarela deste volume traz uma 

ilustração colorida composta pela imagem de três crianças lendo um livro: dois meninos e 

uma menina, o que dá uma ideia de leitura mais acessível, descontraída e espontânea. Não há 

a demarcação de um lugar específico para a realização da atividade de ler um livro, nem de 

uma posição ou de posturas determinadas, mas a imagem apresenta uma leitura possível de 

ser realizada em qualquer ambiente, de maneiras diversas, em conjunto – não apenas 

solitariamente –, de forma espontânea, prazerosa e compartilhada. 

A ilustração deste exemplar diferencia-se da imagem que compõe a capa da primeira 

edição da série Meninice. Este recurso editorial de intervenção na constituição gráfica da obra 

mostrou-se, para a pesquisa, como um aspecto diferenciador entre a primeira e a 86ª edição.  

Para Chartier (2002), as alterações que ocorrem na estrutura física dos livros indicam 

uma relação com os modos de leitura; o mesmo ocorre com “a imagem, no frontispício, ou na 

página do título, na orla do texto ou na sua última página, pois esta classifica o texto, sugere 
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uma leitura, constrói um significado. Ela é protocolo de leitura, indício identificador.” 

(CHARTIER, 2002, p.133) 

Observamos, ainda, a presença de aspectos que permanecem sem modificações nas 

edições posteriores, os quais denominamos como aspectos permanentes. A formatação gráfica 

do corpo textual do exemplar da 86ª edição não sofreu alterações, mantendo 155 páginas e 

estando composto por 42 textos. A organização e a estruturação editorial interna da obra 

permanecem as mesmas em relação ao primeiro, segundo e quarto livros da série: um texto 

precedido de uma ilustração e sucedido por um vocabulário. Além dos textos, a obra 

apresenta, ainda, conteúdos gramaticais, exercícios e/ou sugestões de atividades e sugestões 

de práticas de leitura voltadas para o professor.  

No sumário, percebe-se a utilização de um recurso editorial de indicação da 

correspondência entre texto e gramática, ao inserir, logo abaixo de alguns títulos de textos, a 

classificação do conteúdo gramatical a ser trabalhado naquela lição.  

Os textos são mais extensos, se comparados àqueles dos volumes anteriores da série, 

sendo constituídos por narrativas, contos e poemas, os quais abordam temas variados como 

fantasia – ficção –, situações do cotidiano da criança, Ciências Sociais e Ciências Naturais. 

Dos 42 textos, 20 foram escolhidos, pelo autor (ou pelo editor), para explorar ou apresentar 

determinado conteúdo gramatical. Entretanto, neste exemplar não se encontram notas 

restritivas ou explicativas direcionadas ao professor. 

Apesar dos livros da série Meninice seguirem a mesma estruturação tipográfica e 

textual – com exceção da distinção externa pela coloração
3
– evidencia-se, internamente, uma 

progressão em relação à extensão e à complexidade de textos utilizados, à seleção quantitativa 

de palavras para o vocabulário, à exposição das sentenças gramaticais e à elaboração das 

propostas de atividades.  

A apresentação e constituição de diferentes graus nas explicitações visando uma 

determinada série ou nível de conhecimento (gramatical) e a organização em lições, 

possibilitam a classificação da obra Meninice como “série graduada de leitura”.   

Os dispositivos editoriais utilizados na organização textual colocam os livros de leitura 

no campo daqueles de destinação claramente escolar, mais especificamente voltados ao 

                                                   
3
 Os quatro livros que compõem a série trazem os mesmos recursos tipográficos e o mesmo tamanho (19,5cm x 

13cm) em todos os volumes, diferenciando-se apenas no colorido externo da capa e no uso de uma numeração 

ordinal, 1.º/2.º/3.º/4.º, visto como um dispositivo tipográfico para se fazer uma relação direta ao nível escolar ao 

qual o livro estará direcionado: 1.º livro apresenta na capa a cor azul, o 2.º, laranja, o 3.º amarelo e o 4.º verde.  
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trabalho sistemático e progressivo do ensino da leitura, atribuindo-lhe a função de manual 

escolar. (BATISTA e GALVÃO, 2009). 

O outro exemplar selecionado, do terceiro livro que compõe a série Meninice, foi 

publicado em 1937 e pertence ao acervo da Biblioteca do Livro Didático da Faculdade de 

Educação da Universidade de São Paulo. Alguns aspectos são indicativos de que este 

exemplar refere-se à primeira edição desta série, uma informação que não aparece impressa 

na obra. 

 

Ilustração 2 - FLEURY, Luiz Gonzaga. Meninice. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1937. 

  

O livro traz elementos tipográficos que o distinguem daqueles da 86ª edição, publicada 

em 1948. Na capa, por exemplo, encontramos outra ilustração, desta feita a figura de uma 

mulher – imagem feminina que remete à mãe ou à professora, que encontra-se sentada em 

uma poltrona, com uma menina ao colo. A criança aparenta estar uniformizada e traz um livro 

sob um dos braços. O conjunto mostrado pela figura, sugere a ideia de uma leitura orientada, 

conduzida e instruída por alguém mais experiente. 

 Esta imagem aparece como ilustração da lição O Mágico e o boneco encantado, que 

se encontra à página 130 do mesmo livro. Este dado nos possibilita questionar se a primeira 

edição dos demais livros também segue a mesma ilustração ou se recebe imagens diferentes 

correspondentes aos textos que neles se encontram.  

Na capa e contracapa percebe-se que, embora os dispositivos textuais sejam os 

mesmos e na mesma sequência, seguem uma tipografia diferente. Um detalhe interessante 

aparece em relação à escrita do nome do autor, grafado com a letra z em Luiz. 

De acordo com a bibliotecária responsável pelo acervo da Biblioteca do Livro 

Didático da FE/USP, esse volume, assim como grande parte dos demais livros que compõem 

este acervo, resulta de doações de particulares. O exemplar traz na contracapa uma dedicatória 
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do próprio Fleury: “À distinta colega D. Gisele de Amorim. Com muita admiração. 

Respeitosamente, Luiz G. Fleury”: 

 

Ilustração 3 - FLEURY, Luiz Gonzaga. Meninice. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1937, contra capa.  

 

Outro indicador para nossa investigação de que este volume é um daqueles da primeira 

edição da obra, foi a comparação com outro exemplar do terceiro livro, pertencente também 

ao acervo da mesma biblioteca. Neste segundo exemplar encontrado, consta a indicação de 

tratar-se da 19ª edição, dado informado já na capa e na folha de rosto, seguido do ano de 

publicação – 1940: 

 

Ilustração 4 - FLEURY, Luiz Gonzaga. Meninice. 19ª ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1940.  

 

Por encontrarmos dois exemplares do terceiro livro da série Meninice, no acervo da 

Biblioteca do Livro Didático, optamos, para a realização deste estudo, por direcionar a análise 

para os aspectos da materialidade de apenas um exemplar. Elegemos o primeiro livro 

encontrado no acervo, com data de publicação de 1937 e sem indicação de edição, por trazer 

evidências mais concretas de ser um dos exemplares da primeira edição da obra
4
. 

                                                   
4
 De acordo com dados disponíveis no site da editora (http://www.ednacional-acervo.com.br), a data da primeira 

edição do terceiro livro da série Meninice é 1937; a data da última edição, a de número 125ª, é 1959. 
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Além da análise inicial dos aspectos relativos à produção gráfica das imagens que 

constituem as capas da primeira e da 86ª edição da obra, foi possível elencar outros aspectos 

diferenciadores em relação à intervenção editorial nos livros. Um aspecto gráfico 

diferenciador observado refere-se às ilustrações internas que acompanham os textos. 

As ilustrações são colocadas antes dos textos, com imagens relacionadas ao enredo da 

história. Percebemos que ocorre uma diferenciação na apresentação das ilustrações nos 

exemplares do terceiro livro. Embora a estrutura de disposição gráfica – imagem, texto, 

vocabulário, gramática e atividades – permaneça a mesma, sem sinais de alterações ou 

intervenção editorial na sua formatação tipográfica, os desenhos ganham um preenchimento 

colorido, na primeira edição, diferentemente do que ocorre nas edições posteriores: 

 

Ilustração 5 - FLEURY, Luiz Gonzaga. Meninice. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1937, p.11 (à 

esquerda) e 86ª edição de 1948 (à direita);  

 

A ilustração que acompanha o texto Que mágica!, página 11 da 86ª edição, além da 

ausência de cor, sofre alteração do próprio personagem. Este recurso de alteração na produção 

gráfica, marcado pela substituição de um personagem por outro, não ocorre com as demais 

ilustrações internas, que seguem os textos dos demais volumes da série, um aspecto que nos 

leva a questionar o que implica esta mudança de um personagem por outro e porque ocorreu 

esta alteração?  

Outro aspecto diferenciador diz respeito à estruturação textual da obra. Há uma 

alteração, ou melhor, uma adaptação significativa dos dispositivos textuais em relação à 

ortografia das palavras, da primeira para a 86ª edição. O ajustamento da obra está relacionado 

ao acordo ortográfico de 1945, em que a Língua Portuguesa, de uma norma mais próxima à 

grafia do português de Portugal, passa a seguir normas mais próximas à realidade 

sociolinguística brasileira: 
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Ilustração 6 - FLEURY, Luiz Gonzaga. Meninice. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1937, p.85 (à 

esquerda) e 86ª edição, 1948 (à direita).  

 

Diferentemente da proposta de outros livros seriados publicados na mesma época, 

como por exemplo, a série de Livro de Leitura, de Firmino de Proença
5
, que constrói todos os 

textos da obra a partir de um mesmo personagem principal, Fleury elabora os textos de forma 

independente, ou seja, sem estabelecer um único personagem principal, sobre o qual se 

narram ou se descrevem fatos, ações ou aventuras.  

Entretanto o autor apresenta no terceiro livro, de forma mais expressiva, textos 

sequenciados, ou seja, uma mesma história é dividida em dois textos, recebendo a mesma 

titulação, diferenciando-se, apenas, pela numeração I e II. 

Ao manter o título, o autor indica ao leitor uma continuidade da história, mas com 

ilustrações distintas. A imagem está relacionada aos elementos descritos ou pertencentes ao 

contexto de cada parte da história. No entanto, percebemos o uso de um dispositivo 

tipográfico de exclusão de uma imagem na composição da segunda parte de um texto 

sequenciado: As charadas do Titio I e II, nas páginas 67 e 70. Observamos que apenas o 

primeiro texto recebeu ilustração, o mesmo não ocorrendo com o segundo fragmento da 

narrativa: 

 

                                                   
5
 Cf. RAZZINI, Márcia de Paula Gregório (org.). Antônio Firmino de Proença: professor, formador, autor 

(Sorocaba, 1880 – São Paulo, 1946). São Paulo: Porto de Ideias, 2010.  
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Ilustração 7 - FLEURY, Luiz Gonzaga. Meninice. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1937, p.67; 70.  

  

Esta estratégia utilizada na produção editorial de ilustração parcial de textos ocorre na 

primeira edição da obra e permanece na 86ª edição, sem alterações. Há uma lacuna na 

textualidade da página, que não é preenchida por nenhum outro recurso tipográfico. 

De acordo com Petrucci (1999, p.171), a produção editorial é acompanhada por 

estratégias de transformação da página em algo atrativo, pois  

 
os operadores gráficos ponen em acción determinadas estratégias creativas que transforman em 

alguna medida los signos que constituyen la escritura usada, exaltan sus aspectos estéticos, 

multiplican sus elementos ornamentales y decorativos, y transforman su conjunto em um 

escrito preferentemente sígnico.  

 

Este movimento de configuração da página se utiliza de vários recursos para sua 

composição, como nos mostra, por exemplo, a pesquisa de Frade (2010) sobre as cartilhas de 

alfabetização. A autora aponta o uso de clichês tipográficos, de variações de tamanhos e de 

tipos de caracteres, e conclui que a ilustração, na cartilha, não aparece apenas para ser 

descrita, mas para ser lida e vista, passando a ocupar diferentes funções no decorrer da 

estruturação do impresso.  

Percebe-se que na constituição deste volume o editor abre mão de um recurso 

tipográfico atrativo, o uso de imagens, quando não emprega uma ilustração para compor o 

segundo fragmento do texto. Há uma desconsideração da relação texto imagem, o que nos 

permite questionar o que teria tornado a ilustração desnecessária neste fragmento do texto ou 

na composição desta página. Este ato poderia ser identificado como uma falha dos 

dispositivos tipográficos, ou como uma estratégia editorial? 

Se a imagem possibilita uma determinada leitura, a ausência dela permite outras 

condições do ato de ler. Esta lacuna na página torna-se uma estratégia editorial que implica 
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diretamente na ação leitora, visto que, de acordo com Chartier (2009, p.40), “a produção não 

só dos livros, mas também dos próprios textos, é um processo que implica, além do gesto da 

escritura, diferentes movimentos, diferentes técnicas e diferentes intervenções.” 

 

Considerações inacabadas 

A partir da análise inicial realizada sobre dois exemplares do terceiro livro da série 

Meninice, pode-se compreender que um texto não existe fora da materialidade que lhe é dada 

para ler, como nos esclarece Chartier (2009, p.41) “um texto sempre se dá a ler ou escutar em 

um de seus estados concretos.”  

A observação dos exemplares indica a utilização de recursos diferenciadores e de 

recursos permanentes na elaboração editorial de uma edição para outra, em forma de 

adaptação, de alteração ou de exclusão na composição das ilustrações e na produção dos 

escritos que integram a obra.  

Os aspectos diferenciadores na composição do impresso marcam-se pela instabilidade, 

pela possibilidade de variação dos elementos gráficos da obra. As ilustrações que compõem as 

capas dos volumes diferem da primeira para a 86ª edição;  a distinção das imagens remete a 

representações de práticas de leitura distintas. A imagem da capa da primeira edição remete a 

uma prática de leitura marcada pela orientação, obrigatoriedade e seriedade, que não acontece 

de forma espontânea, mas conduzida por alguém mais experiente. Já a 86ª edição apresenta 

uma imagem de leitura marcada pela espontaneidade, pelo deleite e pela fruição, que pode 

ocorrer não apenas na individualidade, mas em conjunto e de forma compartilhada.  

Por retratarem atos diferentes da ação leitora, as imagens, nas duas produções 

editoriais dos livros da série Meninice, indicam uma apresentação de leitura também distinta, 

um recurso que permite considerar que “as representações não são simples imagens, 

verdadeiras ou falsas, de uma realidade que lhes seria externa; elas possuem uma energia 

própria que leva a crer que o mundo ou o passado é, efetivamente, o que dizem que é.” 

(CHARTIER, 2009, p.52)  

Outro aspecto identificado foi o uso de recursos permanentes na composição da obra, 

ou seja, a presença de marcas de continuidade dos elementos, das mesmas estruturas ou dos 

mesmos dispositivos tipográficos e textuais que configuram o impresso, ainda que este se 

refira à ausência de uma ilustração na composição da página. 

Nesta direção, os livros trazem inscritos, em seus distintos projetos editoriais, 

especificamente nas edições estudadas, orientações textuais e tipográficas que contribuem 

para a produção de sentidos por parte do leitor, no momento da leitura. E para seus usuários, 
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os livros têm textos, imagens, formas, cheiros, tamanhos, trazem protocolos – título, índice, 

notas de rodapé, referências bibliográficas, autoria, servindo para determinados fins e 

objetivos; são provocadores de uma determinada leitura, até mesmo quando fechados e ainda 

não possuídos.  

Se a história das práticas de leitura pode ser considerada uma história dos objetos 

escritos e das palavras leitoras, a nossa proposta de pesquisa, ainda inacabada, entende que a 

série Meninice carrega em suas páginas dispositivos tipográficos e textuais que incitam a 

necessidade de se estender e de se aprofundar os estudos referentes à materialidade do 

impresso, bem como compreender o quanto o discurso pedagógico presente no texto impresso 

pode ser revelador de representações de leitura e de práticas culturais e sociais de atividades 

leitoras. 
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