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 INTRODUÇÃO 
 

Este artigo foi elaborado com base nos primeiros estudos realizados acerca 
da pesquisa Saberes Impressos. Imagens de Civilidades em textos escolares e não-
escolares: composição e circulação (décadas de 50 a 70 do século XX). A pesquisa 
se desdobra em diferentes tipos de estudos, tais como: manuais de civilidade que 
circularam na sociedade e na escola; revistas de circulação nacional, especialmente 
“O cruzeiro”; códigos de postura, teses médicas e jornais da cidade de Florianópolis, 
esses seriam os textos não-escolares abordados. 

O estudo que se vincula a esse artigo, especificamente, seriam os textos 
escolares nomeados de Série de Leitura Graduada Pedrinho, composta por 5 (cinco) 
livros de leitura e 1 (uma) cartilha largamente utilizados nas escolas públicas 
brasileiras nas décadas de 1950 e 60.  

Neste artigo, buscou-se responder a seguinte pergunta: Como estes textos 
escolares disseminaram novos hábitos de pensamento e de vida na educação, 
pautados em valores do progresso, notadamente aqueles que se referem aos 
hábitos de higiene e de civilidades?  

Para iniciar se faz necessário apresentar um sucinto histórico sobre o 
educador Manoel Bergström Lourenço Filho, autor da Série aqui em estudo.  
 
LOURENÇO FILHO: ASPECTOS BIOGRÁFICOS 
 

Manoel Bergström Lourenço Filho, nasceu na vila Porto Ferreira/SP, aos 10 
de março de 1897. No ano de 1997, foi comemorado com grande êxito o Centenário 
de seu nascimento, com a realização de eventos nas cidades de Marília (SP) e 
Londrina (PR). Os textos apresentados nas duas edições da Jornada Lourenço Filho 
e produzidos por intelectuais e pesquisadores de semelhantes gerações e 
instituições acadêmicas deram origem à publicação de livros3 sobre o autor. Na 
ocasião ele foi caracterizado como “pedagogo, sociólogo, crítico, ensaísta, biógrafo, 
cronista, historiador, jornalista”.4 A iniciativa da Jornada Lourenço Filho se revestiu 

                                                 
1 Artigo apresentado no 16º COLE – Congresso Nacional de Leitura, realizado em Campinas - SP. 
2 Bolsista de Pesquisa do Programa de Bolsas de Iniciação Científica - PROBIC e graduanda do curso de 
Pedagogia da Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC. 
3 MONARCHA, Carlos (org.). Centenário de Lourenço Filho: 1897 – 1997. Londrina: UEL; Marília: UNESP; 
Rio de Janeiro: ABE, 1997. 
MONARCHA, Carlos (org.). Lourenço Filho: outros aspectos, mesma obra. Campinas: Mercado das Letras, 
1997. 
4 Ver: MELO, Luís Correia. IN: MONARCHA, Carlos, LOURENÇO FILHO, Ruy (orgs). Por Lourenço Filho: 
uma biobibliografia. Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, 2001, p. 12. 
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de importância, pois esses estudos instigam novas gerações a tomar conhecimento 
da sua vida e obra. 

Lourenço Filho, ou Manequinho, como era chamado na infância, é o 
primogênito do casal Manoel Lourenço Junior e Ida Cristina Bergström. Em 1903, 
aos seis anos, inicia os estudos primários na vila de Porto Ferreira e, posteriormente, 
prossegue os estudos primários na cidade vizinha de Santa Rita do Passa Quatro, 
sob a batuta do jovem professor Ernesto Alves Moreira. 

Nessa época acontece um fato inusitado, que precede sua carreira de escritor 
e educador. Acostumado a observar seu pai na tipografia do jornal A Folha (de Porto 
Ferreira), aos oito anos Manequinho lança o seu próprio jornalzinho, intitulado O 
Pião, no qual esclarecia no cabeçalho “chefe, único redactor e typógrafho: Manoel 
Lourenço Filho”, permitindo inferir que desde criança já valorizava a leitura, 
pressagiando o que viria. Seu envolvimento com a leitura merece comentários do 
escritor Francisco Marins, por ocasião das comemorações de seu Centenário: 

 
E se me perguntassem o que, a meu ver, mais 
acentuadamente sinalizou a existência de Lourenço Filho, 
responderia de pronto: a sua preocupação de ensinar e o 
costume de ler. Inveterado freqüentador de bibliotecas, desde a 
juventude, quando não podia comprar livros, foi pela vida em 
fora, ledor assíduo, não só das matérias de sua especialidade, 
em vários idiomas, mas também das obras culturais e literárias 
e, caso incomum, dedicou-se à leitura de textos alheios, em 
originais, alguns que se transformaram em livros, outros que 
nunca saíram das laudas iniciais. (...) Em um de seus 
depoimentos que, afortunadamente, se encontra em meu 
poder, em laudas datilografadas, cobertas de pacientes 
emendas – denominado ‘Reflexões sobre a Cultura’ – o mestre 
fala do gosto de ler e do incorrigível hábito que lhe marcou a 
vida. E chega a insinuar até que o número seria modesto – 
pasmem os senhores, nesta época de jejunos de leitura que, 
para se considerar bom leitor, uma pessoa deveria percorrer, 
como ele fez, 4.000 volumes! Em certa época, lia 5 horas por 
dia ou 80 livros por ano, 7 por mês, dois por semana!5 
 

Em 1920, é designado professor de Psicologia e Pedagogia, da Escola 
Normal de Piracicaba, e em comissão para conduzir a Prática Pedagógica nessa 
Escola. Inaugura a Revista Educação, onde publica seu primeiro trabalho de 
pedagogia experimental com o título: “Estudo da atenção escolar”. 

Por solicitação do governo do Ceará, em 1922, Lourenço Filho é nomeado 
Diretor da Instrução Pública do Estado do Ceará, para reorganizar o ensino naquele 
Estado. Com as inovações feitas, foi modificado não apenas a estrutura, mas o 
currículo das escolas públicas cearenses, orientando a formação dos professores 
para a prática de ensino e para o domínio das competências profissionais. Lourenço 
Filho não somente administra, mas também ensina na Escola Normal de Fortaleza, 
                                                 
5 MARINS, Francisco. Literatura Infantil e Lourenço Filho. IN: MONARCHA, Carlos (org.). Centenário de 
Lourenço Filho: 1897 – 1997. Londrina: UEL; Marília: UNESP; Rio de Janeiro: ABE, 1997, p. 78/79/80. 
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realizando assim a reforma geral de ensino no Estado, com ampla repercussão, pois 
é registrada como um dos movimentos pioneiros da Escola Nova no País6. Dessa 
forma, implanta na referida escola procedimentos que sinalizam para mudanças, tais 
como: o método intuitivo ou lições de coisas, escola modelo, aulas práticas, medição 
de acuidade visual, dentre outros, e ainda funda um pequeno laboratório de 
psicologia.  

Tais mudanças afinam-se com propostas educacionais conhecidas como 
Escola Nova: 

 
A chamada Escola Nova foi um movimento que utilizou os 
novos conhecimentos da psicologia para procurar adequar a 
educação aos talentos e interesses de cada criança como 
indivíduo, além de quere dar aos trabalhos das escolas uma 
nova conceituação sociológica.7 
 

 É interessante ressaltar que Hallewell8 pondera que o maior impacto dentre 
as reformas pedagógicas da Escola Nova foi a defesa da idéia da escola pública 
gratuita, leiga e universal, oferecendo a todos, igualdade de oportunidade e 
adequada aos talentos de todo tipo e de todo nível9.. 

Entre suas atividades no campo de educação merece destaque a organização 
da primeira coleção de textos de divulgação pedagógica criada no País, a Biblioteca 
de Educação, pela Companhia Melhoramentos de São Paulo, em 1926. 

No ano de 1928, publica pela Editora Melhoramentos a “Cartilha do Povo” – 
para ensinar a ler rapidamente, sendo essa a primeira das obras didáticas dedicadas 
ao ensino da leitura e da escrita, voltada não só ao público infantil, mas também aos 
adultos das escolas brasileiras10. 

Em 1930, publica o livro “Introdução ao Estudo da Escola Nova”, além de 
inúmeros artigos em revistas, ocupa vários cargos importantes relacionados à 
Educação. Em 1931, convidado pelo ministro da Educação e Saúde, Francisco 
Campos, muda-se para o Rio de Janeiro, ocupando a chefia do gabinete do Ministro 
e ocupa-se também de organizar os planos da Faculdade de Educação, Ciências e 
Letras. 

Com a crescente industrialização e urbanização desde os anos 1920 no Brasil 
e no mundo, a educação se torna um intento para desenvolver e remodelar o país, 
assim em 1932, juntamente com 25 intelectuais11, Lourenço Filho se embrenha no 

                                                 
6 MONARCHA, Carlos, LOURENÇO FILHO, Ruy (orgs). Por Lourenço Filho: uma biobibliografia. Brasília: 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, 2001, p. 29. 
7 Segundo Laurence Hallewell, IN: MONARCHA, Carlos (org.). Lourenço Filho: outros aspectos, mesma obra. 
Campinas: Mercado das Letras, 1997, p. 7/8. 
8 Autor inglês e prefaciador do livro Lourenço Filho: outros aspectos, mesma obra. 
9 MONARCHA, Carlos (org.). Lourenço Filho: outros aspectos, mesma obra. Campinas: Mercado das Letras, 
1997, p. 8. 
10 A esse respeito, ver especificamente: BERTOLETTI, Estela N. M. Lourenço Filho e a alfabetização: um 
estudo da Cartilha do Povo e da cartilha Upa, cavalinho!. São Paulo: UNESP, 2006. 
11 Signatários do Manifesto: Fernando Azevedo, Anísio Teixeira, Afrânio Peixoto, Paschoal Lemme, Roquete 
Pinto, Cecília Meirelles, Hermes Lima, Nóbrega da Cunha, Edgar Süssekind de Mendonça, Armanda Álvaro 
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movimento da Escola Nova, sendo um dos signatários do Manifesto dos Pioneiros 
da Educação Nova. O Manifesto inspirado nas idéias políticas de igualdade entre os 
homens e do direito de todos à educação, previa diretrizes da educação nacional e 
priorizava o ensino público, obrigatório, integral e laico e onde, segundo Fernando 
de Azevedo, lançam-se “as diretrizes de uma política escolar, inspirada para uma 
civilização urbana e industrial12”.   

Em 1938 é convidado pelo ministro Gustavo Capanema a dirigir e organizar o 
Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), ocupando o cargo de diretor-
geral, permanecendo até janeiro de 1946. Em 1953 inicia a Série, da qual falar-se-á 
posteriormente. 
 
HIGIENE E CIVILIDADE 
 
 A concepção de higiene abordada nesse artigo assemelha-se à defendida por 
Carvalho13: (...) penso a higienização como modo de disciplina, assim a autora fala 
do longo processo histórico que constituiu a escola como instituição intrinsecamente 
disciplinar, e a modernidade como sociedade da escolarização. E ratifica: 

 
Disciplinar não é mais prevenir ou corrigir. É moldar. É contar 
com a plasticidade da natureza infantil, com sua 
adaptabilidade, com sua capacidade natural de ajustamento a 
fins postos pela sociedade. Por esse otimismo conta, mais do 
que com a natureza, com o poder disciplinador das novas 
exigências postas nos novos ritmos que a técnica e a máquina 
imprimem à sociedade.(...) Num dos seus usos mais 
disseminados, eficiência era o novo nome da disciplina. E da 
liberdade14. 
 

 A civilidade, entendida aqui como uma experiência construída historicamente 
ao longo do tempo, não como uma coisa natural. Civilidade, do latim civilité, é 
essencialmente, o respeito pelas normas de convívio , porém o sentido mais usual 
desta palavra dicionarizada como o conjunto de formalidades observadas entre si 
pelos cidadãos em sinal de respeito mútuo e consideração15. Ela tem como sinônimo 
as palavras polidez, urbanidade, delicadeza e cortesia16. 

                                                                                                                                                         
Alberto, Venâncio Filho, C. Delgado de Carvalho, Frota Pessoa, Raul Briquet, Sampaio Dória, Noemy Silveira, 
Atílio Vivacqua, Júlio de Mesquita Filho, Mario Cassanata, A. Almeida Júnior, J. P. Fontenelle, Roldão Lopes 
de Barros, Paulo Maranhão, Garcia de Rezende, Raul Gomes. 
12 Appud MORTATTI, Maria do R.L. Os sentidos da alfabetização. São Paulo: Editora Unesp, 2000, p. 143. 
13 CARVALHO, Marta M. C. Quando a História da Educação é a história da disciplina e da higienização das 
pessoas. IN: Freitas, Marcos Cezar (org.) História social da infância no Brasil. São Paulo: Cortez, 1997, p. 291. 
14 CARVALHO, Marta M. C. Quando a História da Educação é a história da disciplina e da higienização das 
pessoas. IN: Freitas, Marcos Cezar (org.) História social da infância no Brasil. São Paulo: Cortez, 1997, p. 308. 
15 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1986, p. 333. 
16 Idem, p. 333. 
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 Um aprofundamento desta questão é produzido por Norbert Elias17, no seu 
livro “O processo civilizador”. Elias busca investigar as transformações no padrão 
dos hábitos, que uma determinada sociedade procura moldar o indivíduo, sobre isso 
Elias ratifica: Acostumamo-nos a imaginar que tal ou qual forma de trato é melhor 
porque melhor expressa a natureza humana – nada disso, na verdade o que houve 
foi um condicionamento e um adestramento18. Desse modo, a civilidade é um modo 
de vida, que aspira opor-se a outro modo de vida, ou seja, segundo Elias: 

 
A tendência cada vez maior das pessoas a se observarem e 
aos demais é um dos sinais de que toda a questão do 
comportamento estava, nessa ocasião, assumindo um novo 
caráter: as pessoas se moldavam às outras deliberadamente 
do que na Idade Média19. 
 

 O termo civilidade também aparece definido em manuais escolares como: 
 
(...)o conhecimento e a prática das regras do bom trato que os 
homens devem observar, nas relações da vida doméstica e 
social. Consiste essencialmente em nada fazer e nada dizer 
que desagrade aos outros homens; pelo contrário, a civilidade 
move o homem a testemunhar ao seu semelhante o respeito e 
a estima que lhe são devidos, porque este semelhante é uma 
criatura racional, inteligente, livre e capaz de praticar a 
virtude20. 
 

SÉRIE DE LEITURA GRADUADA PEDRINHO 
 
 Os livros de leitura, bem como as cartilhas tiveram um relevante papel na 
formação dos cidadãos republicanos, pois através deles eram transmitidos e 
reforçados os novos conteúdos de moral, civismo e higiene. Assim várias gerações 
partilharam de textos que construíam e constituíam a idéia de pátria moderna e 
civilizadora. 

Somente em 1953 Lourenço Filho inicia a publicação da Série de Leitura 
Graduada Pedrinho, composta por cinco livros e seus respectivos Guias do mestre, 
denominados: Pedrinho, livro I (janeiro de 1953); Pedrinho e seus amigos, livro II, 
(janeiro de 1954); Aventuras de Pedrinho, livro III, (janeiro de 1955); Leituras de 
Pedrinho e Maria Clara, livro IV, (março de 1956) e Pedrinho e o mundo, livro V, 
esse apesar do autor e da Editora sempre mencionarem nas propagandas e 
descrições da Série, parece não ter sido publicado21. A Série é encerrada com a 

                                                 
17 ELIAS, Norbert. O processo civilizador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994. 
18 Idem, p. 10. 
19 Idem, p. 91. 
20 Pequeno Manual de Civilidade. Coleção de Livros Clássicos F.T.D. Rio de Janeiro. Livraria Francisco Alves, 
1932, p.10. 
21 Verifica-se no 1º livro da Série: Pedrinho, na página 125, dedicada “Aos srs. professores”, que realmente o 
livro V, Pedrinho e o mundo não foi publicado, pois não há menção dele na dedicatória, em contraponto ao que 
sugere a contracapa.  
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publicação da cartilha Upa, cavalinho!22, destinada ao ensino da leitura e da escrita, 
na fase inicial às crianças das escolas brasileiras. Toda a Série editada pela 
Companhia Melhoramentos, de São Paulo e segundo Mortatti, a Série é saudada 
como esforço de renovação e marco de uma nova fase na história do livro de leitura 
brasileiro23. 

Encontra-se na contracapa do livro I, “Pedrinho”, o mérito da Série: 
 
Atente às exigências da evolução psicológica da criança a aos 
objetivos dos programas de ensino. Estimula o desejo de ler, e 
de ler com compreensão, de forma produtiva. É a primeira série 
de leitura escolar a cuidar dos problemas das “relações 
humanas” no lar, na escola, na vida social. É também a 
primeira a graduar o vocabulário, as formas de construção e as 
gravuras, segundo os resultados de pesquisas realizadas com 
crianças brasileiras.Concorre, por tudo isso, para que o 
trabalho escolar transcorra num ambiente de verdade, alegria e 
beleza24.  
 

O intuito desse artigo é analisar os hábitos de higiene e civilidade, apenas no 
livro I, “Pedrinho” posteriormente, os demais livros da Série serão alvo de 
investigação da pesquisa.  

Em “Pedrinho”, livro I, que teve sua primeira edição em 1953; a indicação é 
para crianças de 7 (sete) ou 8 (oito) anos de idade, dependendo do grau de 
maturidade e tem o intuito de criar ou reforçar no aluno o gosto de ler, ou a 
necessidade de ler. O livro discorre em suas 64 lições (ou histórias), de uma maneira 
geral, sobre família e escola. Segundo o próprio autor o livro se destinava à: 

 
(...) delicada fase de transição entre o período de 
aprendizagem inicial, a da cartilha, e o dos primeiros ensaios 
de leitura corrente, de especial relevância na fixação de hábitos 
e atitudes, ou disposições favoráveis ou não ao perfeito 
desenvolvimento do processo. Poderá e deverá êste livro tal 
seja o nível de maturidade dos alunos e adiantamento 
alcançado, ser logo utilizado ao fim dos primeiros meses de 
estudo no primeiro ano escolar, ou então, no primeiro semestre 
do segundo ano25. 
 

Na capa deste primeiro livro da Série26, intitulado “Pedrinho” há ilustração de 
3 (três) crianças e 1 (um) cachorro correndo. São essas crianças: Pedrinho, 
provavelmente usando uniforme escolar, sorri e acena com 2 (dois) livros na mão; 

                                                 
22 Segundo Bertoletti: “Estando, no entanto, prontos os quatro livros da Série, parece ter sido necessária uma 
introdução (...)”, justificando o fato da cartilha encerrar e não iniciar a Série. IN: BERTOLETTI, Estela N. M. 
Lourenço Filho e a alfabetização: um estudo de Cartilha do Povo e da cartilha, Upa Cavalinho!. São Paulo: 
UNESP, 2006, p. 73. 
23 MORTATTI, Maria do R. L. Os sentidos da alfabetização. São Paulo: Editora Unesp, 2000, p. 174. 
24 LOURENÇO FILHO, Manoel Bergström. Pedrinho. São Paulo: Melhoramentos, 1964, s. p. 
25 LOURENÇO FILHO, Manoel Bergström. Pedrinho. São Paulo: Melhoramentos, 1964, p. 125.  
26 A edição aqui estudada é a 13ª, de 1964. 
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Maria Clara, também sorri e acena com 1 (uma) boneca na mão; Zézinho que corre 
sorrindo com sua camisa xadrez e por fim Veludo, o cachorro que acompanha os 3 
(três)  irmãos, que conhecemos no decorrer do livro de leitura. Pela expressão feliz 
no rosto dos irmãos na capa do primeiro livro, compreende-se que para o autor 
estudar é algo prazeroso e ao mesmo tempo divertido. 

 O título que encabeça a página acima da ilustração é simplesmente 
“Pedrinho”, seguido do subtítulo “Série Graduada de Leitura”.  Embaixo, no rodapé 
há o nome e a logomarca da Editora: “Edições Melhoramentos”. Há ainda, na parte 
inferior, à esquerda da capa a chancela: “Uso autorizado pelo Ministério da 
Educação e Cultura Registro Nº 2491”, deixando subentendido a aprovação e apoio 
por parte do Estado.  

Na página seguinte há apenas a descrição “Pedrinho 1º livro”. A seguir na 
página de rosto há uma nova ilustração, que mostra Pedrinho e Maria Clara 
correndo de mãos dadas, rumo à escola. Nesse percurso há árvores, arbustos e 
flores: a metáfora da escola como uma estrada florida que conduz ao saber e à luz.  
As descrições importantes presentes na página de rosto são: o nome do autor no 
alto, o nome do livro, o nome da ilustradora - Maria Boes -, a edição - 13ª -, o 
milheiro - 1.093º - , o ano de edição – 1964 e por fim a logomarca e nome da editora 
– Edições Melhoramentos. 

Na quarta capa encontra-se um índice denominado “Histórias desse livro”, 
tem 64 títulos e 6 (seis) ilustrações ao longo da página. O livro tem 127 páginas. 

O livro I – Pedrinho é todo ilustrado por Maria Boes, conforme já foi 
mencionado. São ilustrações de apenas um objeto, como por exemplo, no índice: 1 
(uma) boneca ou ilustrações que tomam duplamente as páginas, tornando-se difícil 
fazer uma quantificação. Cabe salientar que as ilustrações iniciam-se na capa e 
seguem no decorrer do livro, com exceção da página 1, 9, 25,54,57,85, 89, 93, 109, 
121, 123, 125 e 126. 

As ilustrações quase sempre mostram os três irmãos: Pedrinho, Maria Clara e 
Zézinho e estão relacionadas à infância, as brincadeiras, aos brinquedos, a escola, a 
família, a casa, a cidade, aos animais, a natureza, a história do Brasil, aos meios de 
transporte, ao patriotismo, ao trabalho, a cenas de leitura, entre outras. Na história 
43, intitulada: “As roupinhas de boneca”, a mãe – Dona Clara - ensina a filha – Maria 
Clara - a costurar. A ilustração dessa história na página 82 é da mãe e filha sentadas 
em cadeiras diferentes, costurando manualmente e ao lado uma caixa de costura 
acentada num banquinho. Já na página 83, há ilustração de vários objetos de 
costura soltos: carretel de linha, fita métrica, babadores, camiseta, moldes, tesoura, 
porta agulhas de costura. Toda esta situação parece confirmar que as meninas 
devem ser educadas pela mãe para serviços do lar (costurar, bordar, cozinhar...). 

Ocupando geralmente duas páginas, as histórias são escritas com letra de 
imprensa de tamanho uniforme, mesmo nos títulos. Estes por sua vez são 
destacados em negrito e numerados de 1 a 64. Há uma seqüência cumulativa nas 
histórias, começa com a apresentação do personagem principal: Pedrinho, 
posteriormente os irmãos: Maria Clara e Zézinho, a família, a casa, o jardim e o 
quintal da casa, a rua, as profissões, etc, até chegar na última história, que se refere 
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à bandeira e ao mapa do Brasil. Sempre uma história encadeada à outra. Ao final de 
cada história (lição) há atividades para serem feitas, geralmente vinculadas ao texto 
lido. Nesse ínterim, intercalam-se poesias, versos, prosa, músicas. Dessa forma 
afirma-se o método intuitivo ou lições de coisas, que previa o ensino do simples para 
o complexo, do particular para o geral, do concreto para o abstrato, síntese para 
análise, do conhecido para o desconhecido. Um outro aspecto do método intuitivo 
presente no livro I, “Pedrinho”, é a substituição da memorização e do ato de decorar 
pela observação e experimentação científica, por exemplo, ao final da lição 29, 
denominada “A plantação de Zézinho”, o autor sugere a seguinte atividade: Ponha 
dois grãozinhos de feijão no meio de um pedacinho de algodão molhado. Espere 
alguns dias e veja o que acontece27, ratificando que conhecimento não deve ser 
meramente transmitido de professor para aluno e sim gerado com base no contato 
do aluno com o objeto em questão, o aluno teria que observar, experimentar e 
praticar. 

As cenas de leitura aparecem nas histórias e nas ilustrações. Na primeira 
lição, intitulada “Pedro, Pedrinho, Pedroca”, que discorre sobre as várias formas de 
alcunha, tem a ilustração de Pedrinho com o livro aberto, provavelmente lendo, pois 
passa a mão sobre as linhas do livro. Na página 30, na lição denominada “A escola 
de Pedrinho”, o autor discorre sobre a importância da escola, do que se aprende lá: 
Assim ele vai conhecendo o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é 
mau, o que deve fazer e o que não deve fazer. Há nesta lição a ilustração que 
mostra também a importância da escola e mais que isso a importância da leitura, 
pois nela há Pedrinho à frente da sala de aula, boa postura, com o livro aberto, lendo 
para os colegas que permanecem sentados acompanhando a leitura, com seus 
livros abertos. 

Na lição 3, intitulada “A casa de Pedrinho”, evidencia-se um dos intuitos desse 
artigo, analisar hábito de higiene nos textos escolares, quando: 

 
A casa do Pedrinho está sempre bem arrumada e limpa. Tão 
bem arrumada e limpa que faz gôsto! A limpeza é necessária. 
É necessária em nosso corpo, em nossas roupas e em nossa 
casa. Venha visitar a casa do Pedrinho. Você há de gostar 
dela, porque ela é bem arrumada e muito limpa. Todos gostam 
de coisas bem arrumadas e limpas. Todos, tôda a gente28. 
 

O texto reforça que se deve ter hábitos de higiene em várias instâncias, além 
da casa, temos que ter asseio e limpeza no nosso corpo, nas roupas, etc. Esse 
hábito é reforçado na lição 15: “No caminho da escola”, pois Pedrinho observa que 
algumas pessoas têm mais asseios com suas casas e jardins e outras são 
desleixadas: Umas estão pintadas de novo, outras já têm a pintura muito gasta. 
Pedrinho vê alguns jardins. Três ou quatro deles são bem tratados, mas outros estão 

                                                 
27 LOURENÇO FILHO, Manoel Bergström.  Pedrinho. São Paulo: Melhoramentos, 1964, p. 59. 
28 LOURENÇO FILHO, Manoel Bergström.  Pedrinho. São Paulo: Melhoramentos, 1964, p. 10/11. 
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descuidados29. O quintal, a pintura da casa, o jardim seriam uma extensão da casa, 
devendo assim estar limpo e arrumado. 

Preceitos dessa natureza já circulavam na sociedade desde a década de 
1930, como pode ser evidenciado pelo texto do Pequeno Manual de Civilidade: A 
higiene e o asseio são partes integrantes da civilidade; são uma forma e um sinal do 
respeito e da estima que devemos ao nosso corpo, a nós mesmos e ao próximo com 
quem compartilhamos os prazeres e as vantagens da vida social30.  

O bom tom é exaltado na lição 10, nomeada “Carlinhos” , que é amigo, colega 
de sala e vizinho de Pedrinho. Um menino asseado, que: (...) tem dez anos e está 
no terceiro ano da escola. Escreve com uma bonita letra e já sabe fazer contas 
muito bem31. Nesta lição são exacerbadas a disciplina e a hierarquia, pois Carlinhos 
gosta de brincar de soldado. E na brincadeira Carlinhos pergunta: Sargento bravo, 
está tudo pronto?, e Pedrinho responde: Tudo meu capitão! Todos os soldados 
estão disciplinados. Pode dar as suas ordens, Capitão!32. Ainda nas atividades 
propostas nesta página está o significado da palavra: Disciplinado quer dizer que 
sabe receber e cumprir ordens. Sem disciplina nada anda bem, nem nas casas, nem 
nas escolas, nem nas fábricas, nem em parte alguma. Devemos saber obedecer 
para mais tarde saber mandar33. 

A lição 16, intitulada “O dia e a noite”, mostra hábitos de higiene e civilidade 
nas ilustrações e no texto escrito. Nas ilustrações mostra Pedrinho de pijama 
acordando e escovando os dentes; já uniformizado o menino toma café da manhã, 
depois brinca de bola na escola, estuda com o livro aberto e por fim dorme. No texto 
fica explicito a civilidade, pois há cumprimento ao acordar, antes de ir para a escola 
e antes de dormir: Pedrinho levanta-se da cama. Toma banho frio e escola os 
dentes. Diz bom dia a seu pai e sua mãe. E espera o café. –Até logo, mamãe! Até 
logo! Já vou indo para a escola, diz ele, então34. Nessa lição percebe-se a 
importância de ser um menino asseado, que tem hábitos de higiene com seu corpo e 
acima de tudo respeito pelas pessoas, pois as cumprimenta. 

Na lição 27, “Como era o Brasil”, percebe-se plenamente que a instrução é 
um pressuposto para civilidade, a partir do momento que se estuda é 
aprendido/apreendido os bons hábitos de higiene e de civilidade, sendo a civilidade 
um degrau para o progresso. A lição mostra como era o Brasil antes dos 
portugueses chegarem: 

 
Os índios moravam em ranchos feitos com ramos de árvores 
ou fôlhas de coqueiro. Não se vestiam como nós. Só usavam 
uma tanga. Comiam frutas do mato, peixes que pescavam, e 
bichos que caçavam com arco e flecha. 

                                                 
29 Idem, p. 32. 
30 Pequeno Manual de Civilidade. Coleção de Livros Clássicos F.T.D. Rio de Janeiro. Livraria Francisco Alves, 
1932, p 41. 
31 LOURENÇO FILHO, Manoel Bergström. Pedrinho. São Paulo: Melhoramentos, 1964, p. 24. 
32 Idem, p. 25. 
33 Idem, p. 25. 
34 LOURENÇO FILHO, Manoel Bergström. Pedrinho. São Paulo: Melhoramentos, 1964, p. 34/35. 



 10

A língua dos índios era diferente da nossa. Êles não tinham 
bois, nem cavalos. Não sabiam escrever. Nunca tinham visto 
uma roda. Não possuíam carros, nem carroças, nem máquinas. 
Também não conheciam a nossa religião. 
Os índios eram fortes e corajosos, mas não tinham instrução35. 
 

  
 Variados exemplos evidenciam preceitos de higiene e civilidades expressos 
pelas leituras que compõem esta Série do qual este artigo foi uma primeira 
aproximação que permitiu verificar como a leitura escolar foi uma das formas de 
socialização da criança. Com textos escritos em tom agradável e plenos de 
situações diárias e corriqueiras, alunos e alunas foram formados e recebiam regras 
de bom tom para o convívio social mais civilizado. 
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