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RESUMO 

Esta tese, tendo como foco o estudo sobre a trajetória e a memória do ensino da leitura e da 

escrita, visa destacar aspectos lingüísticos e/ou estruturais que se repetem nas cartilhas e que 

marcaram esse aprendizado desde o século XVI. Seu objetivo é verificar o que permanece 

como proposta de ensino nesses livros; que aspectos vão se (re)apresentando como marcas de 

uma memória tão difundida na prática e nos novos manuais que foram se constituindo como 

aparatos essenciais para a construção da história da escolarização em nosso país. As cartilhas 

analisadas foram: a Cartinha de João de Barros; as Cartas do ABC; o Método Português, de 

Castilho; a Cartilha Maternal, de João de Deus;a Cartilha Nacional, de Hilário Ribeiro; a 

Cartilha da Infância, de Thomaz Galhardo; aCartilha do Povo, de Lourenço Filho e a 

Cartilha Caminho Suave, de Branca Alves que marcaram oficialmente a alfabetização entre 

os séculos XVI à segunda metade do século XX. Pelo que analisamos, muitas são as marcas 

estruturais e linguísticas que se repetem nessas diferentes cartilhas as quais se incorporaram à 

memória e aos procedimentos da leitura e da escrita ao longo desses séculos e que vão ser 

rememorados em livros também editados nas primeiras décadas do século XXI, a exemplo do 

que analisamos nos livros - ALP:Alfabetização: Análise, Linguagem e Pensamento, editado 

na década de 1990, no apogeu das ideias construtivistas e no Livro A Caminho do 

Letramento: alfabetização,editado na primeira década do século XXI. A análise dos dados 

indicou que por mais que se tenha buscado suprir as falhas de um método alfabetizador, 

utilizando-se de uma “nova” cartilha como propagadora de uma “nova”proposta para o ensino 

da leitura e da escrita, os autores das cartilhas reiteradamente se remetem a uma estrutura 

clássica de organização do ensino da linguagem escrita e da leitura que se faz presente na 

memória e na história do trabalho educativo em alfabetização. 

 

Palavras-chave: Alfabetização. Cartilhas. Memória  
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ABSTRACT 

This thesis, which is focused on the study of the trajectory and memory of reading and writing 

teaching, aims to highlight linguistic and/or structural aspects which are repeated in the 

booklets and have marked this learning since the 16th century. Its purpose is to verify what 

remains as a teaching proposal in these books; which aspects are (re) presenting as marks of a 

memory so widespread in practice and in new manuals that were becoming essential devices 

for the construction of the schoolinghistory in our country.The booklets analyzed were: 

Cartinha de João de Barros; Cartas do ABC; Método Português, of Castilho; Cartilha 

Maternal, of João de Deus; Cartilha Nacional, of Hilário Ribeiro; Cartilha da Infância, of 

Thomaz Galhardo; Cartilha do Povo, of Lourenço Filho and Cartilha Caminho Suave, of 

Branca Alves which officially marked literacy between the sixteenth and the second half of 

the twentieth century.Consideringour analysis, many structural and linguistic marks are 

repeated in these different booklets which have been incorporated into the memory and the 

reading and writing procedures throughout these centuries and which will be recalled in books 

also published in the first decades of the 21st century as we have analyzed  in the books - 

ALP:Alfabetização: Análise, Linguagem e Pensamento, published in the 1990s, at the height 

of constructivist ideas and in the book A Caminho do Letramento: alfabetização, edited in the 

first decade of the 21st century.The analysis of the data indicated that no matter how much the 

authors have tried to fill the flaws of a literacy method, using a "new" primer as a propagator 

of a "new" proposal for teaching reading and writing, theyrepeatedly refer to a classical 

structure of organization in relation to the teaching of written language and reading which is 

present in the memory and history of educational work in literacy 
 

Keywords: Literacy. Booklets. Memory 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A educação vem, ao longo dos tempos, sendo alvo de intensos debates e discussões que 

geraram diferentes encaminhamentos para o ensino da leitura e da escrita nos primeiros anos 

de escolaridade.  Quando se estuda esses embates é possível associar esse aprendizado da 

leitura e de escrita ao processo de alfabetização e, consequentemente, aos diferentes períodos 

da escolarização da Educação Brasileira, trazendo à tona as cartilhas que circularam nas 

escolas e que, por vezes, se constituíram como  “método alfabetizador”. As cartilhas traziam 

em si uma proposta educativa que deveria ser adotada pelo professor alfabetizador que, ao 

colocar em prática os conteúdos do novo manual, estaria, supostamente, rompendo com o 

modelo tradicional e adotando um “método” moderno de ensinar.  

Quando nos propomos a estudar as cartilhas a partir do século XVI até o final do século 

XX, analisamos permanências e mudanças no conteúdo e forma de ensinar, ou seja, na 

prática, essas cartilhas foram constituindo memória de um método de ensino que permanece 

“vivo”, embora muitas vezes ressignificado, nas nossas escolas ao longo desses séculos.   

Essas inquietações, fruto de algumas leituras e incursões no contexto escolar, 

encorajaram-me ao ingresso no curso de doutorado em memória. Quando revisitei os meus 

questionamentos, as minhas lembranças me situaram no final da década de 1990, quando do 

término do meu mestrado em educação. Naquele momento, ao estudar sobre os sentidos do 

aprendizado da leitura e da escrita nas classes de alfabetização
1
, pude perceber, nas escolas 

pesquisadas que, na efervescência dos estudos e discussões do construtivismo, nos mais 

diferentes cursos de formação de professores e de pedagogia no país, bem como com a 

implementação dessa nova abordagem pelo sistema educacional brasileiro via PCNs, havia o 

predomínio da adoção do método tradicional da “silabação” pelos professores alfabetizadores, 

tendo estes a cartilha como recurso exclusivo para o ensino da leitura e da escrita. Nos 

depoimentos, alguns desses professores argumentaram que adotavam a cartilha pela ausência 

do conhecimento de outras modalidades alfabetizadoras, conforme mostram trechos a seguir, 

registrados na referida dissertação (VIEIRA, 1998, p. 89 e 93): 

 
Eu ainda não sei como transmitir [o construtivismo] para a criança. Por 

muito tempo acostumada com o tradicional, tomar lição; mudar o método 

sem orientação mais profunda, pois nesses cursos só dá teoria e prática, 

                                                             
1
 Dissertação de Mestrado em Educação intitulada Leitura nas séries iniciais: práticas em busca de sentido, 

defendida em 1998, na Universidade Federal da Bahia, sob a orientação do professor Dr. Miguel Angel Garcia 

Bordas.  
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nada. Se você só sabe teoria, como vai aplicar na prática?  DEPOIMENTO 1 

(p.93) 

[...] 

 

Eu estou insegura com esse método construtivista e o construtivismo pede 

pra ler jornal, revista, recorte de propaganda [...] foi isso que a coordenadora 

passou [...] se ela tivesse ido à sala e me mostrado como eu faria, mas só 

disse e eu fiquei insegura. Como é que eu vou passar uma coisa para o aluno 

se eu não sei? Eu iria deixá-lo mais inseguro e eu me preocupo muito com 

ele. DEPOIMENTO 2 (p.89) 

 

Esse é o depoimento de uma professora que, naquela ocasião, contava com treze anos de 

experiência na alfabetização de crianças, sempre utilizando-se do método silábico. No 

decorrer da referida pesquisa de mestrado, verificou-se que suas ações e posições teóricas 

refletiam um saber já consolidado numa prática que acreditava ser o melhor caminho para o 

ensino da leitura. Qualquer esforço para modificar essa prática tornava-se vazio de sentido 

para ela, conforme se verifica em mais um trecho de depoimento transcrito em VIEIRA 

(1998, p. 88): 

 

Eu sempre trabalhei com o método silábico, cartilhas, ler, escrever e decorar. 

Mas com esses cursos sobre o Construtivismo, alguma coisa eu tentei mudar, 

só que insegura, agarrando em tudo que aparece, pois lá no curso eles 

explicam uma coisa, mas na sala de aula pra trabalhar com aquilo... joga a 

teoria e não dá a prática. DEPOIMENTO 3 (p. 88) 

 

De fato, ela se apoiava em orientações apresentadas nos cursos oferecidos e, na tentativa 

de ir aplicando algumas inovações, trazia para sala de aula modelos de atividades 

apresentadas em oficinas preparadas por técnicos da Secretaria de Educação que, no auge da 

divulgação do construtivismo, disseminavam o uso de sucatas como um recurso facilitador 

para uma prática inovadora 

Ao concluir o estudo do mestrado, ficou-me a constatação de que o método silábico e, 

consequentemente, as lições da cartilha subsidiavam a prática do professor alfabetizador, 

muito embora, naquele momento, já se implantara oficialmente, na Rede Municipal de 

Educação do município de Vitória da Conquista, o Construtivismo.  

Na condição de professora do curso de Pedagogia, continuei a estudar sobre a 

alfabetização, publicando, inclusive, alguns artigo(s)
2
  relacionados à temática. Ao longo 

                                                             
2
 VIEIRA, Zeneide Paiva Pereira; SILVA, Claudionor Alves da. Revisitando as Práticas Alfabetizadoras: 

descrição e análise; In: LEITE, Maria Iza Pinto de Amorim; PEREIRA, Sandra Márcia Campos (orgs). 

Educação básica: política e práticas. Vitória da Conquista: Edições UESB, 2008. 
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dessa trajetória acadêmico-profissional, uma série de questões relacionadas ao fenômeno da 

alfabetização foram surgindo. Dentre elas, a de explorar o material utilizado por professores 

alfabetizadores ao longo da história da educação no Brasil, analisando o que nele permanece 

como memória na história da alfabetização. 

Inicialmente, colocamo-nos numa posição de indagar se o estudo projetado teria 

relevância como tese a ser defendida, dada a abrangência de estudos realizados nos mais 

diferentes centros de pesquisas. Contudo, ao consultarmos o banco de teses da Capes, 

verificamos um número expressivo de trabalhos na área de alfabetização, porém uma pequena 

incidência de pesquisas sobre a abordagem historiográfica da alfabetização, conforme se vê 

expresso também em Maciel (2003, p. 228): 

 

A ausência de pesquisas historiográficas em torno da alfabetização pode ser 

confrontada com o elevado número de teses e dissertações que tomam como 

foco de análise a alfabetização na atualidade. Dados da pesquisa 

Alfabetização no Brasil: o estado do conhecimento (SOARES & MACIEL, 

1999) revelam que, de um total de 799 teses e dissertações, produzidas no 

período de 1961-2001, temos apenas seis trabalhos históricos sobre 

alfabetização. 

 

Sobre cartilhas, alguns autores nos brindam com excelentes pesquisas acerca da referida 

temática. Tomamos, inicialmente, Soares (1991) que, em uma análise das produções 

relacionadas à alfabetização do período de 1954 a 1986, desenvolvidas nas pós-graduações – 

dissertações e teses – revela a pouca existência de estudos que envolvam questões históricas 

sobre essa temática. Esse estudo, como nos revela a autora acima citada, (p.6) “[...] 

caracteriza-se como um levantamento e uma avaliação da produção acadêmica e científica 

sobre o tema, à luz, primordialmente, de categorias que identifiquem, em cada texto e, no 

conjunto deles, as facetas sobre as quais o fenômeno vem sendo analisado”.  
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Mais tarde, ampliando a pesquisa intitulada Alfabetização no Brasil, o Estado do 

Conhecimento, envolvendo o período de 1961-1998, as autoras Soares&Maciel (2001) 

reafirmam essa lacuna nos estudos que envolvem essa temática. No levantamento apresentado 

pelas autoras, os estudos nessa área tomam como foco proposta didática, prontidão, 

dificuldades de aprendizagem, concepção de alfabetização, sendo que num total de 184 

trabalhos elencados na sua análise, apenas um se caracteriza como pesquisa histórica: a tese 

de doutorado de Dietzsch (1979), que analisa cartilhas utilizadas em São Paulo ao longo do 

período 1930-1970, buscando verificar a ocorrência de mudanças de conteúdo e de 

apresentação gráfica. 

Dentre as pesquisas elencadas, podemos destacar algumas como: a de Freitas (1979), 

que estuda materiais de alfabetização representados pelas cartilhas, mas não enfatiza 

significativamente a questão histórica; a de Carvalho (1998), que analisa como foi organizado 

e concebido o ensino de leitura e escrita, em São Paulo, no período pós-República, de 1890 a 

1920; a de Bastos (1999), que, ao analisar o estado da arte da História da Educação no Rio 

Grande do Sul, observa que é significativa a ausência de estudos sobre a cartilha e livros de 

leitura de alfabetização; a de Amâncio (2002), que, investigando o espaço da cartilha na sala 

de aula de primeira série, busca verificar o uso desse material pelos professores 

alfabetizadores; a de Frade (2007), que em pesquisa sobre métodos e conteúdos de 

alfabetização, também reafirma a existência de uma lacuna nos estudos que envolvem essa 

temática. 

Mais adiante, nos deparamos com algumas produções científicas citadas por Arantes, 

(2013) que dão visibilidades a estudos históricos da alfabetização, só que relacionados 

especificamente à educação mineira. Muito embora estes trabalhos ressaltem o foco histórico 

da alfabetização e até mesmo de algumas cartilhas, nenhum se propõe a fazer esse percurso de 

verificar a estruturação de algumas cartilhas mais utilizadas nos diferentes momentos da 

história da educação brasileira.  

Diante deste levantamento, este estudo visa a destacar aspectos lingüísticos e/ou 

estruturais que se repetem nas obras e se incorporam à memória e aos procedimentos de 

ensino da leitura e da escrita em manuais dos séculos XVI ao século XX, focalizando, 

também, algumas atividades de livros editados no início do século XXI.  

Não tenho a pretensão de realizar uma análise exaustiva desses materiais, mas me 

proponho a verificar o que permanece como proposta de ensino nesses livros; como eles vão 

se estruturando como memória da alfabetização tão difundida na prática e em manuais que 

foram se apresentando como constitutivos da história da escolarização em nosso país. 
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Tendo como eixo norteador desse estudo a questão da Memória, o estudo foca em 

aspectos que vão se (re)apresentando como marcas, ou seja, que são rememorados a cada 

nova cartilha que se apresenta como o material que deverá ser adotado nas escolas.  

Nesse sentido, a escola passa a ser vista também como um local de memória, 

responsável pela transmissão de uma cultura socialmente construída às novas gerações, 

espaço de encontro entre passado e futuro. No percurso histórico da educação, esta instituição 

assumiu uma função socializadora de formação do cidadão e, nela, o livro didático – a cartilha 

– foi responsável pela transmissão de uma memória coletiva capaz de conferir identidade 

comum a um determinado grupo: os professores responsáveis pelo ensino da leitura e da 

escrita.  

Para entender melhor essa relação da memória com o objeto de estudo, busquei 

embasamento em autores como Jacques Le Goff (1996), Pierre Nora (1981), Michael Pollak 

(1992) e Maurice Halbwachs (2003).  

Le Goff ((2005, p.419) define memória “como uma propriedade de conservar certas 

informações”, remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças às 

quais o homem pode atualizar impressões ou informações passadas ou que ele representa 

como passadas. A memória constitui-se como um elo de ligação com o passado, na medida 

que revela nossa auto-imagem inserida no contexto histórico, com isso torna-se um 

documento vivo do passado que está em constante processo de transformação. É formada 

pelas lembranças coletivas e individuais, sendo estas complementares. Ao considerar que a 

memória individual é composta por símbolos, valores e normatizações evidencia-se o seu 

caráter social, permitindo constatar que esta é permeada pela memória coletiva. 

Partindo da ideia de que a memória é uma reconstrução psíquica que acarreta uma 

representação seletiva do passado, um passado que nunca é aquele do indivíduo sozinho, mas 

do indivíduo inserido num contexto familiar, social ou nacional, Halbwachs afirma que a 

memória é sempre um processo de construção coletiva. 

Ao lançar as bases para a constituição de uma abordagem sociológica sobre o ato de 

rememoração, Halbwachs apresenta uma discussão segundo a qual a memória só pode ser 

pensada em termos de convenções sociais, denominadas por ele, de quadros sociais da 

memória; discute a objetividade das lembranças como fenômeno coletivo, por meio de uma 

abordagem próxima da morfologia social; e propõe a compreensão e o estudo do problema da 

evocação e da localização das lembranças, associado aos quadros sociais reais, tomados como 

pontos de referência na reconstrução da memória.  
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Seu argumento é de que o indivíduo nunca lembra sozinho. E isso é posto em destaque 

por Jean Duvignaud ao prefaciar o livro Memória Coletiva, publicado em 1950, quando 

esclarece-nos que Halbwachs (2003, p.7):  

[...] mostra que é impossível conceber o problema da recordação e da 

localização das lembranças quando não se toma como ponto de referência os 

contextos sociais reais que servem de baliza à essa reconstrução que 

chamamos memória 

Isto evidencia que a memória do indivíduo tem uma íntima relação com o meio, com os 

diferentes grupos sociais do qual esse indivíduo faz parte; de que os grupos dos quais o 

indivíduo já fez parte, com os quais constituiu uma comunidade de pensamento e de 

identificações, são tomados como os pontos de referência para a (re)construção da memória 

individual. Assim, memória não é mais tomada como objeto de estudo materializado nos 

corpos ou mentes, mas na sociedade circundante, nos diversos grupos que a compõem. Isso 

porque, para recordar, os indivíduos utilizam-se de convenções criadas pelo social, como nos 

aponta o próprio Halbwachs (2002, p. 72): 

Ela [a memória individual] não está inteiramente isolada e fechada. Para 

evocar seu próprio passado, em geral a pessoa precisa recorrer às lembranças 

de outras, e se transporta a pontos de referência que existem fora de si, 

determinados pela sociedade. Mais do que isso, o funcionamento da 

memória individual não é possível sem esses instrumentos que são as 

palavras e as ideias, que o indivíduo não inventou, mas toma emprestado do 

seu ambiente. 
 

Para Pollak (1992, p.4), a memória é “[...] um fenômeno construído, sendo seletiva; 

nem tudo fica gravado, nem tudo fica registrado”. A busca ao “refúgio de lembranças” 

possibilita que o sujeito pesquisado reviva, relembre épocas e situações que foram 

significativas em sua vida. Embora, obviamente, ocorra esquecimentos de fatos, procura-se 

valorizar o que foi lembrado pelo sujeito, pois essas lembranças têm significado especial em 

sua trajetória. Em linhas gerais, tanto Pollak como Halbwachs apontam a memória como um 

fenômeno coletivo, definindo-a como uma construção social; como fundamental para a 

criação do sentimento de identidade.  

Nora (1993), ao discutir memória, destaca a problemática dos lugares, espaços que para 

ele precisaram ser criados para assegurar a conservação e a transmissão de valores. Para o 

autor, a mundialização, a democratização, a massificação, a midiatização causaram o 

desmoronamento da memória: o fim das sociedades-memória, que asseguravam a conservação e 

transmissão de valores; o fim das ideologias-memória, que garantiam a passagem regular do 
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passado para o futuro ou indicavam o que se deveria reter do passado para preparar este futuro 

(1993, p. 8). Os lugares de memória nascem e vivem, portanto, do sentimento de que não há 

memória espontânea, de que é preciso criar arquivos, monumentos, instituições, rituais, etc., 

criados como o intuito de preservar uma memória oficial, diferente do que acontecia em 

sociedades nas quais a memória era algo vivido no cotidiano e a sua preservação, realizada pelos 

próprios grupos sociais: “Se o que defendem não estivesse ameaçado, não se teria a necessidade 

de construí-los. Se vivêssemos verdadeiramente as lembranças que envolvem, eles seriam inúteis” 

(Nora, 1993, p. 13). Tais operações não são naturais, mas são necessárias, na medida que 

permitem reconstituir a representação de um passado coletivo, de uma memória social constituída 

por um sistema de organização e uma mediação cultural.  

É perfeitamente possível que, por meio da socialização histórica, ocorra um fenômeno 

de projeção ou de identificação com determinado passado, tão forte, que podemos falar de 

uma memória herdada, pois, conforme Bosi (1993, p. 28) “[...] a memória é sim um trabalho 

sobre o tempo vivido, conotado pela cultura e pelo indivíduo”. Neste sentido o que a memória 

individual grava, recalca, exclui, relembra, é evidentemente o resultado de um verdadeiro 

trabalho de organização.  

É, partindo dessas premissas, que estamos destacando algumas das principais cartilhas 

adotadas ao longo desse período histórico, pois propomo-nos a estudá-las e verificar em que 

medida o conteúdo didático, veiculado desde a primeira cartilha de João de Barros, adotada 

no século XVI, vai permanecendo no conteúdo das “novas” cartilhas que são adotadas nas 

escolas brasileiras nos séculos subsequentes e, especificamente, em atividades realizadas 

pelos alunos que se encontram no período inicial de alfabetização, até o século XXI. 

Diante disso, questionamos: Que permanências e mudanças se apresentam nos 

conteúdos e métodos de alfabetização em cartilhas utilizadas no Brasil dos séculos XVI até os 

dias atuais? Como a memória dos métodos de alfabetização vai se construindo e se 

expressando nestas cartilhas? 

Partindo dessas indagações, o objetivo central desta tese é analisar oito cartilhas 

tradicionais, utilizadas no Brasil dos séculos XVI à década de 1990; um “novo” livro editado 

na década de 1990 e um outro lançado no início do século XXI, visando verificar as 

permanências e mudanças teórico-metodológicas do processo de alfabetização e a memória 

que se produz nestes e a partir destes materiais didáticos utilizados ao longo do tempo por 

professoras e professores. 

Em termos metodológicos, analisei estas cartilhas e livros, objetivando sintetizar as 

ideias pedagógicas sobre o alfabetizar neste longo período dos séculos XVI ao XX. Realizei o 
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estudo das seguintes cartilhas: Cartilha de João de Barros; Cartas do ABC; Método 

Português, de Castilho; Cartilha Maternal, de João de Deus; Cartilha Nacional, de Hilário 

Ribeiro; Cartilha da Infância, de Thomaz Galhardo; Cartilha do Povo, de Lourenço Filho e 

Cartilha Caminho Suave, de Branca Alves que marcaram oficialmente a alfabetização entre 

os séculos XVI e a década de 1990.  

Após a análise das cartilhas, considerando que, no final da década de 1990, novos livros 

publicados sob a perspectiva construtivista são distribuídos aos alfabetizadores para substituir 

as “velhas” cartilhas, tomo como objeto de estudo dois desses livros - ALP: Alfabetização: 

Análise, Linguagem e Pensamento e Livro A Caminho do Letramento: alfabetização, para 

analisar a “nova” proposição de se alfabetizar.   

Esta análise me serviu de base para formular a seguinte hipótese: cada nova cartilha 

lançada e adotada para o ensino não fugiu da clássica tradição do ensino, tendo como foco a 

silabação. Ou seja, tomando o processo de alfabetização como um processo inicial de 

aprendizado da leitura e da escrita, os autores desses compêndios partem do pressuposto de 

que o aprendizado deva sempre iniciar do simples para o complexo, portanto, sempre primeiro 

das vogais seguidas das consoantes, sílabas, palavras, frases e textos. Mais do que rupturas, 

apesar das mudanças nas teorias pedagógicas ao longo dos séculos, evidencia-se a 

permanência e o uso deste conteúdo no material didático cartilha, ao longo dos séculos, como 

um modelo de alfabetização rememorado pelos autores desses livros ao longo da existência 

escolar no Brasil até os anos 1990, quando as cartilhas entram em desuso, mantendo-se, 

contudo, permanentes na prática do alfabetizador até os nossos dias.  

Para viabilização do nosso estudo, focalizei inicialmente uma abordagem da questão 

histórica sobre a educação, uma vez que precisava compreender melhor a relação da 

escolarização com a necessidade de ampliação do processo de alfabetização e a proliferação 

das cartilhas como veículo de disseminação dos métodos oficiais para o ensino da leitura e da 

escrita. Tomamos, portanto, como procedimento inicial, o levantamento bibliográfico pois, 

concordando com Alves-Mazzotti e Gewandsznader (1998, p. 65),  

 
A maioria os problemas estudados pelos cientistas surge a partir de um 

conjunto de teorias científicas que funciona como um conhecimento de base. 

A formulação e a resolução de problemas científicos só podem ser feitas por 

quem tem um conhecimento das teorias científicas de sua área. Por isso, é 

importante familiarizar-se com as pesquisas mais recentes de determinadas 

área do conhecimento através da pesquisa bibliográfica.  
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Ainda sobre a pesquisa bibliográfica, Oliveira (2007, p. 69) argumenta que:  

 
A principal finalidade da mesma é proporcionar aos pesquisadores (as) o 

contato direto com obras, artigos ou documentos que tratem do tema em 

estudo: o mais importante para quem faz opção pela pesquisa bibliográfica é 

ter a certeza de que as fontes a serem pesquisadas já são reconhecidamente 

do domínio científico.  

 

Assim, o aprofundamento teórico, por meio do estudo de livros e textos científicos 

sobre a temática, possibilitou o diálogo com outros pesquisadores da área dando-nos maior 

consistência para construir argumentações que sustentaram as nossas análises e a produção do 

texto final. 

Essa primeira fase da pesquisa tornou-se essencial para que pudéssemos compreender o 

processo histórico do objeto pesquisado e, consequentemente, a cristalização das cartilhas 

como material didático de referência para o processo de alfabetização desde a educação 

jesuítica até as décadas do século XX.  

Ao revisitar a literatura específica sobre o tema da alfabetização, além dos autores já 

mencionados anteriormente, outros foram importantes para que eu fosse descobrindo e 

elencando as cartilhas que serviram de base para o ensino da leitura e da escrita em cada 

período histórico. Dentre eles, destaco: a Tese de Doutoramento, de Monarcha (1994) que 

discute a adoção do método João de Deus e da Cartilha Maternal quando analisa a instituição 

da Escola Normal, em São Paulo, entre meados do Império e primeira décadas da República; 

o livro Os Sentidos da Alfabetização, de Mortatti (2000) que analisa o movimento e a 

constituição da alfabetização no estado de São Paulo de 1876 a 1994 e toma a Cartilha 

Maternal como marco inicial dessa fase de “cientifização” dos métodos de leitura; a Tese de 

Doutorado de Trindade (2001) que analisa e discute a “originalidade” da Cartilha Maternal e 

do método de ensino da leitura que a orienta, de autoria do poeta luso João de Deus; o livro de 

Bertoletti (2006) que nos apresenta um estudo sobre a influência de Lourenço Filho no projeto 

da Escola Nova, tendo como foco de análise suas principais cartilhas: a Cartilha Upa, 

cavalinho e a Cartilha do Povo, esta última, largamente utilizada entre os anos de 1920 a 

1970.  

Esse levantamento bibliográfico do estado da arte das pesquisas sobre cartilha, que 

constituiu uma primeira fase dessa investigação, foi muito significativo e necessário, pois, 

embora tivesse como meta analisar diferentes manuais que subsidiaram as práticas dos 

professores alfabetizadores ao longo da história da educação brasileira, não possuía ainda a 
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relação daqueles manuais que mais se destacaram ao longo dessa trajetória histórica. De posse 

dessas leituras, foi possível o seguinte mapeamento:  

 

Quadro 1 – Relação dos manuais didáticos analisados 

Cartilhas Autor Publicação 

Cartinha com os Preceitos e Mandamentos da 

Santa Madre Igreja  

João de Barros  Século XVI 

1539 

Cartas do ABC sem autor definido
3
 Século XVII 

Método Português de Antonio Feliciano de 

Castilho 

Antonio Feliciano 

Castilho  

Século XIX 

1830 

Cartilha Maternal ou Arte da Leitura de João 

de Deus 

João de Deus  Século XIX 

1870 

Cartilha Nacional  Hilário Ribeiro  Século XIX 

1880 

Cartilha da Infância  Thomaz Galhardo Século XX 

1911 

Cartilha do Povo  Lourenço Filho  Século XX 

1940 

Caminho Suave  Branca Alves  Século XX 

1948 

ALP: alfabetização: análise, linguagem e 

pensamento: um trabalho de linguagem numa 

proposta socioconstrutivista 

Maria Fernanda Cócco e 

Marco AntonioHailer 

Século XX 

1995 

A Caminho do Letramento: alfabetização Diléa Pires Século XXI 

2005 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base no levantamento bibliográfico 

 

Concluída essa fase de levantamento bibliográfico e tendo já delimitado o corpus a ser 

analisado, o trabalho prossegue para a análise destas cartilhas. Nesse contexto, tomamos as 

cartilhas como um objeto representativo da história e da memória da alfabetização em nossas 

escolas. Daí ancorarmos as nossas reflexões na abordagem histórica da história cultural.  Ao 

elegermos tal abordagem, estamos concordando com o ponto e vista de Corrêa (2000, p. 20) 

que nos afirma que “desvendar o livro escolar é também contribuir para fazer a arqueologia 

das práticas escolares por meio dos materiais que compuseram o trabalho pedagógico 

desenvolvido na escola ao longo do tempo”. Nesta perspectiva, o livro didático, 

historicamente destinado à alfabetização, passa a ser analisado como parte constitutiva da 

cultura escolar, entendida a partir da definição de Julia (2001, p. 10): 

 

[...] um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas 

a incultar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses 

                                                             
3
As Cartas do ABC ou Cartas de Nomes e as Cartas de Fora, destinadas à aprendizagem da leitura, eram trabalho 

do professor. 
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conhecimentos; normas e práticas coordenadas a finalidades que podem 

variar segundo as épocas (finalidades religiosas, sociopolíticas ou 

simplesmente de socialização). Normas e práticas não podem ser analisadas 

sem se levar em conta o corpo profissional dos agentes que são chamados a 

obedecer a essas ordens e, portanto, a utilizar dispositivos pedagógicos 

encarregados de facilitar sua aplicação, a saber, os professores primários e os 

demais professores. 

 

Como portador de uma dimensão social mais ampla, o livro escolar foi organizado, 

veiculado e utilizado intencionalmente para divulgar ideias sobre qual concepção educativa 

estaria permeando a proposta de formação dos sujeitos escolares. Nesse caso, a cartilha será 

aqui analisada como instrumento de alfabetização que instituiu e perpetuou métodos e 

conteúdos de ensino estabelecidos oficialmente e elaborados, aparentemente, para uso restrito 

na sala de aula no processo de aprendizado, mas que, silenciosamente, acompanhou esses 

sujeitos professores e até mesmo os autores das “novas” cartilhas em outras esferas de sua 

vida pessoal e social, uma vez que, segundo Forquin (1993 p. 17-18), 

 

Se o imperativo da “transposição didática” impõe a emergência de 

configurações cognitivas específicas (os saberes e os modos de pensamento 

tipicamente escolares), estas configurações tendem a escapar de seu estatuto 

puramente funcional de instrumentos pedagógicos e de auxiliares das 

aprendizagens, para se constituir numa espécie de outras atividades [...], 

sustentando assim, com as outras dinâmicas culturais, relações complexas e 

sempre sobre determinadas, de nenhum modo redutíveis, em todo caso, aos 

processos de simples reflexo ou de “repartição de tarefas” [...]. 

 

Nesse caso, referindo-se ao aspecto das cartilhas enquanto memória de uma cultura 

alfabetizadora, estas se apresentam como artefatos importantes. Mesmo propondo disseminar 

um novo método de ensino, certos aspectos linguísticos se apresentam como constitutivos da 

cultura escolar, perpetuando-se enquanto diretriz metodológica para o ensino, mesmo quando 

as novas teorias educacionais propõem a sua negação.  

Nessa análise, destaquei aspectos essenciais utilizados pelo autor para o processo 

alfabetizador, a saber: a apresentação das vogais, das consoantes, a estruturação silábica 

utilizada pelo autor, a sequência dos conteúdos trabalhados, o uso de gravuras, entre outros. 

Estes aspectos estruturais levantados foram analisados observando quais deles se repetiram, 

foram suprimidos ou inovados nas cartilhas que foram surgindo como material didático que 

buscou atender a demanda de um novo método tomado como oficial para o ensino da leitura e 

da escrita.  

A partir das considerações sobre a temática proposta, elaboramos quatro capítulos que 

compõem esta tese, cada um observando aspectos que devem se constituir não propriamente 
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em respostas, mas possíveis abordagens que nos permitam compreender que, no processo de 

alfabetização, a cartilha, como recurso norteador para o trabalho do professor, tem sido 

recorrente ao longo da história da alfabetização e, tomando-a como divulgadora do método de 

ensino da leitura e da escrita, podemos afirmar que traz em si uma estruturação de conteúdos 

que se constituem como uma memória da alfabetização.  

No primeiro capítulo, “A Cartilha: materialização do método de alfabetização e 

memória do trabalho educativo”, apresentamos uma breve descrição historiográfica sobre a 

alfabetização, os métodos de ensino da leitura e da escrita, discutindo como a cartilha se 

configura como documento de memória da alfabetização.   

No segundo capítulo, “Cartilhas do Século XVI a XIX”, abordamos o uso de cartilhas 

utilizadas nos períodos entre os séculos XVI e XIX e sua relação com as teorias pedagógicas 

na produção da memória sobre o ensinar a ler e escrever nestes compêndios.  

No terceiro capítulo intitulado “Século XX: novas ideias pedagógicas; novas cartilhas 

para alfabetizar?” abordamos cartilhas adotadas no século XX, enfatizando que, apesar de 

mudanças ocorridas nos métodos, nas teorias e na diagramação editorial, há permanências no 

seu conteúdo e formato que as determinam como instrumento pedagógico clássico de 

alfabetização. 

Com o título “Saberes instituídos, clássicos conteúdos em novos livros de alfabetização 

revelando uma memória e uma história presentificadas nas cartilhas seculares”, escrevo o 

quarto capítulo, onde apresento os últimos dados necessários para concluir a pesquisa 

empreendida nesta tese.  
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2 A CARTILHA: MATERIALIZAÇÃO DO MÉTODO DE ALFABETIZAÇÃO E 

MEMÓRIA DO TRABALHO EDUCATIVO 

 

[...] às vezes, é preciso voltar às origens, aos princípios básicos, às coisas 

mais simples e claras, rever a história, retomando uma visão correta do 

fenômeno. Para isso, é preciso rever alguns pontos gerais a respeito do 

ensino, aprendizagem e método (CAGLIARI, 1988, p. 36). 

 

Para consubstanciar melhor o estudo acerca da cartilha enquanto memória de 

alfabetização, neste primeiro capítulo apresento uma breve discussão sobre a escola e seu 

surgimento enquanto espaço destinado à alfabetização; dos métodos de ensino da leitura e da 

escrita enquanto suporte para a escolarização e da cartilha como instrumento orientador e 

divulgador desses métodos, com sua estrutura própria de formatação silábica que, podemos 

afirmar, traz em si uma tradição escolar de uma memória de alfabetização. 

 

2.1 APROXIMAÇÕES À HISTÓRIA DA CARTILHA 

 

O livro sempre foi considerado objeto muito importante, principalmente como veículo 

de disseminação de saberes a serem reafirmados ou apropriados pela sociedade. No sistema 

de ensino, percebe-se com muita clareza, quando se analisa a teoria da história da educação, a 

importância e a função do livro didático. Este tem sido tomado como um instrumento auxiliar 

no trabalho do professor e, diante dos graves problemas da estrutura do sistema educativo ou 

até mesmo da precária formação do professor, teve sua função ampliada e acabou sendo 

transformado no principal instrumento de apoio, num sinônimo de qualidade de ensino, 

responsável pelo sucesso ou pelo fracasso de nossa educação.  

No caso das cartilhas, nosso objeto de estudo, estes livros didáticos se confundem com a 

história da própria alfabetização e dos métodos de ensino da leitura e da escrita. 

Historicamente, o livro didático serviu como instrumento de ensino de determinado saber 

elementar, como portador de conteúdos cognitivos e simbólicos que selecionados, 

organizados, normalizados e rotinizados sob o efeito dos imperativos da didatização, 

constituem o objeto de uma transmissão deliberada no contexto das escolas.  

Considerando que a cartilha apresenta esse conteúdo didatizado para o ensino da leitura 

e da escrita é que, nesta tese, referimo-nos à cartilha como um livro didático o que também é 

afirmado em pesquisa realizada por Andre (2011, p. 33), que, ao escrever sobre o livro 

didático de alfabetização, afirma serem as cartilhas de alfabetização “suportes de métodos de 
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aprendizagem, que podem servir como instrumentos de didatização do ensino da leitura e da 

escrita”.  

Segundo Mortatti (2000), cartilha é um tipo particular de livro a ser adotado no qual é 

encontrado o método a ser seguido e a matéria a ser ensinada, de acordo com o panorama 

oficial previamente estabelecido. Amâncio (2002, p. 14) afirma: “[...] a cartilha é um recurso 

didático, que foi incorporado ao processo de ensino da leitura e da escrita como algo natural”. 

Também Lajolo e Zilbermam (2009, p. 121), ao escreverem sobre A formação da leitura no 

Brasil, destacam a Cartilha como a denominação exata para o livro didático de alfabetização, 

como segue:  

 

O livro didático interessa igualmente a uma história da leitura porque ele, 

talvez mais ostensivamente que outras formas escritas, forma o leitor. Pode 

não ser tão sedutor quanto as publicações destinadas à infância (livros e 

histórias em quadrinhos), mas sua influência é inevitável, sendo encontrada 

em todas as etapas da escolarização de um indivíduo: é cartilha, quando da 

alfabetização4
; seleta, quando da aprendizagem da tradição literária; manual, 

quando do conhecimento das ciências ou da profissionalização adulta, na 

universidade.  

 

 Tomado como material impresso, o livro pode ser visto como um elemento pertinente 

da comunicação verbal e o discurso escrito nesse objeto é parte integrante de uma discussão 

dialógica. É, portanto, um mecanismo de mediação de conhecimentos cientificamente 

reconhecidos ao ensino na formação escolar básica, de um discurso autorizado e, até certo 

ponto, legitimado por aqueles que detêm o poder em uma determinada época. Pode ser 

entendido como um instrumento privilegiado, como um objeto multifacetado, ou seja, um 

produto cultural, suporte de conhecimentos e métodos de ensino das várias disciplinas 

escolares e, ainda, um veículo de ideologias e culturas. Conforme atestam considerações feitas 

por Aplle (1997, p. 74), esses manuais são:  

 

[...] ao mesmo tempo, o resultado de atividades políticas, econômicas e 

culturais de lutas e concessões. Eles são concebidos, projetados e escritos 

por pessoas reais, com interesses reais. Eles são publicados dentro dos 

limites políticos e econômicos de mercados, recursos e poder. E o que 

significam os livros e seu uso envolve disputas em comunidades com 

compromissos evidentemente diferentes e também entre professores/as e 

aluno/as. 

 

                                                             
4
 Grifo nosso 
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E as cartilhas, tomadas como veículo de propagação de um discurso oficializado, 

oferecem subsídios para a compreensão de algumas facetas do processo de ensino da leitura e 

da escrita e dos pressupostos teóricos, metodológicos e ideológicos que sustentam essas 

práticas, uma vez que as propostas de ensino veiculadas nesses manuais refletem as condições 

sociais, culturais e temporais específicas.  

A cartilha, vista como primeiro livro didático no processo de escolarização, foi tomada 

ao longo dos séculos como imprescindível para ensinar a ler e escrever, no processo de 

alfabetização. Cagliari (1998, p.19) nos informa que as cartilhas surgiram com o 

Renascimento (séculos XV e XVI), época em que se inicia o uso da imprensa na Europa. 

Antes disso, os alunos na Universidade produziam seus próprios cadernos de textos, pois os 

livros eram normalmente escritos à mão. Os professores confeccionavam as Cartas do ABC e 

as Cartas de Nomes para todos os alunos e recorriam aos comerciantes ou até mesmo aos 

cartórios para comprar o que denominavam de Cartas de Fora, ou seja, os autos antigos ou 

documentos manuscritos por escrivães os quais os alunos deveriam decifrar. Conta-nos 

Barbosa (1994, p. 58) que,  

 

[...] por volta dos anos de 1870, o professor preparava um ABC manuscrito 

em folhas de papel que se manuseava com ‘pega-mão para não sujar’. Em 

seguida à carta manuscrita do ABC, vinha o bê-a-bá, que era o início de uma 

longa série de cartas de sílabas. Após estas, vinham as cartas de nomes, e, 

por último, as cartas de fora. As cartas de fora eram cedidas ao professor, por 

empréstimo, para exercitar os alunos nas dificuldades das letras manuscritas; 

eram ofícios dirigidos ao professor e alguns deles traziam a assinatura do 

Inspetor Geral. 

 

Do mesmo modo, na reflexão de Peres & Tambara (2003, p.11-12), constata-se que: 

 

[...] antigamente, os livros para alfabetização praticamente não existiam! A 

proibição de Portugal de que não se publicassem livros e jornais até 1808, 

dificultou o acesso e retardou o início da imprensa no Brasil. Lindolfo 

Pereira (1927), nos fala do quanto era penoso o trabalho de ensinar e 

aprender. As primeiras Cartas ou Cartas de Nomes e as Cartas de Fora, 

destinadas à aprendizagem da leitura eram trabalho do professor. A ele cabia 

fazer as Cartas de Fora e o mestre recorria aos comerciantes ou, até mesmo, 

aos cartórios, onde eram comprados autos antigos, que causavam pavor à 

meninada que sofria para decifrar as abreviaturas dos escrivães.  

 

Assim, o termo Cartilha constitui um desdobramento da palavra “cartinha”, diminutivo 

de “carta”, que historicamente tem sido um recurso didático indispensável em sala de aula, 

espaço, por excelência, destinado à transmissão de um saber socializado, por um professor 
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também historicamente legitimado para essa tarefa de ensinar a ler e escrever. Esses pequenos 

livros que reuniam o abecedário e o silabário traziam também como recurso, para as primeiras 

leituras, textos do catecismo pois, associado ao processo de escolarização, estava a meta da 

colonização, especificamente no caso da nossa escola brasileira. A primeira cartilha que 

subsidiou o trabalho do professor em nossas terras foi a de João de Barros
5
, publicada em 

1540, e que está formatada nesse modelo das cartinhas.  

Naquele período, os professores alfabetizadores eram os jesuítas que durante todo o 

período colonial, até 1822, dedicaram-se a duas tarefas primordiais em nosso país: a pregação 

da fé católica e o trabalho educativo.  

Vale destacar que a leitura e a escrita eram tomadas como atividades distintas e esse 

aprendizado se restringia às crianças cujos pais podiam custear um preceptor que deveria, de 

forma individualizada, ensinar, separadamente, o seu aluno a ler e a “[...] traçar caracteres 

cheios de arabescos com uma pena de ganso entre os dedos” (BARBOSA,1994, p.16). A 

escola enquanto, espaço específico de ensino, não fazia parte de um projeto de governo e, na 

grande maioria dos casos, as aulas, comumente aconteciam nas próprias casas dos professores 

ou em espaços cedidos pelas famílias dos alunos, as conhecidas “casas de be-a-bá”. 

Aos poucos, esse ensino jesuítico vai se expandindo, devido ao próprio processo de 

colonização, com a criação de aldeias, onde os estabelecimentos de ensino, residências, 

missões e seminários, sob a administração desses religiosos começaram a intensificar as 

“escolas de ler e escrever”.  

Quando os jesuítas foram expulsos do Brasil, a mão de obra para o ensino começou a 

ser modificada. Mesmo que os alfabetizadores continuassem, durante muito tempo, a serem os 

que haviam sido formados pelos padres da Companhia de Jesus, houve relativa mudança no 

formato de ensino. O curso de Humanidades, antes parte fundamental do currículo, o Ratio 

Studiorum, plano de ensino dos jesuítas, desaparece para, em seu lugar, surgirem as aulas 

régias que eram aulas avulsas de Filosofia, Grego, Latim e Retórica, matérias consideradas 

importantes. No que concerne às primeiras letras, as aulas e os locais em que estas seriam 

ministradas ainda continuavam sendo organizadas pelos próprios alfabetizadores, que, após 

colocarem a “escola” em funcionamento, requisitavam do governo imperial o pagamento pelo 

trabalho prestado.  

Como material didático a ser utilizado para esse ensino, outras cartilhas portuguesas, 

além da de João de Barros, foram utilizadas no período imperial e seguiram a mesma 

                                                             
5
 No capítulo 3, detalharemos melhor cada uma das cartilhas aqui elencadas. 
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formatação das lições baseadas no ensino das letras e das sílabas. Dentre elas podemos citar: o 

Metodo portuguez para o ensino do ler e escrever, de Antonio Feliciano de Castilho, que traz, 

segundo Cagliari (1998, p. 23),“[...] emprego dos chamados alfabetos picturais ou icônicos, já 

usados na Grécia antiga além de textos narrativos” e a Cartilha Maternal de João de Deus, 

que traz para o cenário da alfabetização o uso de palavras inteiras e não de letras ou sílabas 

como parâmetro para alfabetizar.  

Com a abertura de escolas pelas províncias, na segunda metade do século XIX, o 

governo se deparava com um grande desafio: difundir amplamente o ensino da leitura e da 

escrita, mas também unificar o método para facilitar esse conhecimento àqueles que 

começavam a buscar as escolas. Com a implantação do método simultâneo de ensino, as 

instituições escolares são organizadas em séries ou salas de aulas que passariam a estudar o 

mesmo conteúdo, ao mesmo tempo e no mesmo lugar. Daí, advém a necessidade do uso do 

livro didático como apoio para esse método e a cartilha começa a ser vista como uma 

ferramenta capaz de facilitar essa padronização. Um exemplo desse material são as Cartas de 

ABC e os silabários que seguem o mesmo esquema da Cartilha de João de Barros. Como nos 

adverte Maciel (2003, p. 238) “[...] buscar a uniformidade do ensino mediante uma 

metodologia tornaria mais viável e racional se os princípios metodológicos pudessem ser 

materializados em um compêndio destinado aos alunos e aos professores”.  

Naquele período, alguns entraves dificultavam a implementação da regulamentação do 

livro escolar. Dentre eles, estavam “[...] o alto custo dos livros e a escassez de livros de 

autoria nacional” (MACIEL, 2003, p.238). A maioria dos livros utilizados, naquele período, 

advinha da França ou de Portugal, o que acarretava um custo de importação muito elevado. 

Os livros produzidos no país, muitas vezes, eram considerados de qualidade inferior e ao seu 

preço era agregado o valor da matéria prima - o papel - que também tinha um custo muito 

alto, devido à importação. De acordo com MACIEL (2003, p.239): 

 

[...] na tentativa de sanar a falta de autores de manuais escolares, o governo 

institui concursos e distribuição de prêmios para autores de livros escolares. 

No Art.61 do Regulamento do Ensino Público e Particular - 1883, p.20: são 

garantidos prêmios aos professores que escreverem compêndios e livros para 

uso nas escolas. Esses prêmios serão concedidos pelo governo, depois de 

adotados os livros, a que se referem, e se farão efetivos, logo que a 

assembléia provincial houver concedido quota para este fim.  
 

 

Com essa legislação, o professor passa a ocupar também um outro lugar no ensino, o de 

autor de obras didáticas. Passa a existir um maior incentivo para a divulgação das práticas 
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pedagógicas consideradas de sucesso. Essa estratégia, adotada pelo governo, de incentivar 

professores a produzir obras didáticas prevaleceu por muito tempo, tanto em nível estadual 

como nacional. Temos indícios de que essa estratégia foi utilizada até meados do século XX. 

Desse movimento, destacamos mais duas cartilhas que assumiram um papel muito importante 

no processo de escolarização do nosso país: a Cartilha Nacional e a Cartilha da Infância. 

A Cartilha Nacional, produzida pelo educador e escritor brasileiro Hilário Ribeiro, 

tinha por objetivo ensinar, simultaneamente, a ler e escrever. Levava em consideração que a 

arte da leitura é a análise da fala, daí a importância de que o aluno iniciasse seu aprendizado 

conhecendo os valores fônicos das letras pronunciando-as corretamente. Defendia, assim, o 

método sintético pela soletração e silabação de palavras e textos que destacavam as ideias 

nacionalistas.  

Thomaz Paulo do Bom Sucesso Galhardo (1855-1904) também deu sua contribuição 

para a história da alfabetização com a elaboração da Cartilha da Infância. Essa foi adotada 

oficialmente pelo governo paulista e pelo de outros estados do país e teve sucessivas edições 

até meados da década de 1990, chegando à 225ª edição. O autor defendia o método da 

silabação e considerava como sendo o meio termo entre soletração e palavração. Trata-se do 

método sintético de acordo com o qual se inicia o ensino da leitura com a apresentação das 

famílias silábicas. 

No Brasil, essa apropriação da cartilha como recurso didático ganha força a partir de 

1808. Com a chegada da família real ao país e a transformação do Brasil-Colônia em Império, 

o Rio de Janeiro necessitava adaptar-se, com urgência, à invasão do enorme número de 

exigências administrativas que o Império imprimia e, entre tantas mudanças importantes, 

inicia-se, também, o uso da imprensa em solo brasileiro, embora, como adverte Tambara 

(2002, p. 29): 

 

Neste período, que vai de 1808 até 1821-22, caracterizado pela imprensa 

régia, muito pouco foi produzido em termos de livros escolares para 

utilização na escola elementar no Brasil. Isto estava vinculado com as 

limitações da estrutura educacional do Brasil à época. Mesmo assim, pode-se 

observar que se estava estruturando um mercado consumidor de livro escolar 

bastante atraente. 

 

Importante destacar que já no século XVIII ocorria na França as primeiras tentativas de 

generalização da alfabetização, decorrentes da luta pelo estabelecimento da escola pública 

para todos os cidadãos. Essas iniciativas aconteceram atreladas às transformações anunciadas 

no plano econômico, político, social e cultural. No plano econômico, a França enfrentava a 
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decadência de uma economia agrícola que perdia campo para uma economia urbana voltada 

para o comércio de produtos manufaturados; no plano político via-se acontecer a 

desestabilização da aristocracia para o surgimento da burguesia; no plano social, consolidava-

se o modelo da estrutura familiar sustentada pelo casamento e, no seio da tríade familiar, a 

criança passa a ser concebida como um ser idealizado; no plano cultural consolidava-se a 

difusão cultural por meio do impresso. É o surgimento de um novo cenário em que o sistema 

escolar passa a ser necessário para a difusão do domínio da leitura e da escrita como via de 

ascensão social. Como assegura Barbosa, (1994, p 45): 

 
Se antes das mudanças revolucionárias que ocorrem no mundo ocidental no 

século XVIII, leitura e escrita eram privilégios de uma elite aristocrática, a 

partir de então passa a ser socialmente necessário que os usos da escrita se 

democratizem: a sociedade necessita de cidadãos, produtivos e alfabetizados. 

 

A institucionalização da escola enquanto espaço para alfabetizar o indivíduo, em 

território francês, se caracterizava como um movimento marcado pela recorrência da tensão 

constante entre permanências e rupturas bem como pelas disputas acirradas pela hegemonia 

de projetos políticos e educacionais ao longo da história da educação. Mas, só a partir do 

século XIX, a escola vai se tornando algo desejável e possível para o povo, como afirma Faria 

Filho (2002, p. 148): 

 

Ao longo do século XIX, a escola foi lentamente se afirmando como 

instituição social responsável pela introdução das novas gerações na vida 

cultural e política, tal como as entendiam a elite brasileira, para o que era 

necessário combater outras formas de transmissão e produção culturais. E 

também foi se produzindo uma noção bastante naturalizada do alfabetismo, 

em que ele é tido e havido como a forma (natural) de ser do homem e da 

mulher civilizados e não ignorantes 

O saber ler e escrever começavam a ser estabelecidos como imperativos de 

modernização e de desenvolvimento social. A leitura e a escrita, caracterizados como 

tecnicamente ensináveis, passaram a requisitar um ensino organizado, sistemático e 

intencional, demandando a preparação de profissionais especializados para essa nova tarefa 

além, é claro, de um espaço destinado para tal finalidade. Assim, a escola assumiu, nesse 

novo contexto histórico, a função de um lugar necessário e essencial para todos. Sua 

importância, nesse sentido, é também analisada por Soares, (1990, p. 11):  

 

A história da alfabetização é a história da escola. Num mundo letrado e 

grafocêntrico – em que todas as crianças, seja qual for o grupo social a que 
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pertençam, vivenciam a leitura e a escrita sempre, e muito – é à escola que a 

sociedade atribui a responsabilidade de alfabetizar.  

 

No caso do Brasil, só a partir da época republicana é que nasce a concepção de escola 

conforme conhecemos hoje. Instalado o modelo republicano no Brasil, em 1889, a crença na 

educação como instrumento de modernização surgia entre aqueles que debatiam sobre o 

cenário educativo com o propósito de reelaborar a organização estrutural das escolas, 

substituindo a religião, a memorização e a decoração de textos por um currículo embasado na 

razão e na ciência, no empirismo e na observação.  

Essa nova perspectiva educacional acenava para a valorização da atividade produtiva, 

por meio da ideia de que era preciso educar os indivíduos moralmente, preparando-os para a 

disciplina do trabalho e modelando seu comportamento para o respeito às leis e aos códigos 

de conduta. Trabalho e moralidade, moralidade pelo trabalho, higiene corporal e mental, 

disciplina e respeito à hierarquia compuseram o ideal de construção da nação republicana a 

ser perseguido.  

Todo esse debate e entusiasmo pela escolarização protagonizaram uma mudança no 

campo da educação pública do país e desencadearam um novo conceito de educação, moldada 

pelos avanços científicos do campo pedagógico e voltada para a formação de um homem 

novo para uma sociedade nova. Essa nova atmosfera gerou a construção dos primeiros passos 

para a existência de uma política do livro didático, que se fez notar desde o final do século 

XIX, conforme nos esclarece Mortatti (2000, p.1): 

 

[...] o processo de nacionalização do livro didático – produzido por 

brasileiros e adequado à realidade brasileira – acompanha pari passu o 

anseio e organização republicana a instrução pública; e, 

simultaneamente, faz-se acompanhar o surgimento e a expansão do 

mercado editorial brasileiro, que na escola encontra espaço 

privilegiado de circulação e público consumidor de seus produtos.  

 

No final do século XIX, ainda era muito pequeno o número de editoras nacionais que 

publicavam livros escolares e dentre estes, as cartilhas. Segundo Cunha (2011, p. 37), apesar 

do uso comum de livros portugueses para a alfabetização de crianças, algumas editoras como 

por exemplo, a Francisco Alves, muito conhecida no âmbito educacional, já iniciava a 

impressão de livros escolares.  

Na década de 1920, em decorrência das manifestações e das críticas ao governo pela 

falta de uma política cultural, advindas dos intelectuais e organizadores da Semana de Arte 

Moderna, começa a se intensificar, no Brasil, a discussão sobre a existência de livros que 
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pudessem retratar a cultura nacional. Desse modo, em 1938, o livro didático entrou na pauta 

de discussão do governo com a criação da Comissão Nacional do Livro Didático, como nos 

informa Freitag (1987, p.6):  

 

Através deste mesmo decreto, é criada uma Comissão Nacional do Livro 

Didático (CNLD), composta inicialmente por 7 membros, designados pela 

Presidência. Cabia a essa comissão examinar e julgar os livros didáticos, 

indicar livros de valor para tradução e sugerir a abertura de concurso para 

produção de determinadas espécies de livros didáticos ainda não existentes 

no país.  

Há, a partir de então, o reconhecimento da importância do livro didático via a 

instauração de política específica para tal finalidade e, consequentemente, uma expansão do 

mercado editorial no Brasil, com o objetivo de atender a demanda pela escolarização. 

As primeiras décadas do século XX marcam a transição do modelo econômico agro-

expotador para o de produção industrial, o que desencadeia o desenvolvimento de algumas 

regiões do país que acompanharam o incremento do processo de industrialização e as 

consequentes transformações urbanas. Nesse contexto de expansão de forças produtivas, a 

educação escolar foi considerada um instrumento fundamental de inserção social tanto pelos 

educadores quanto por uma ampla parcela da população que almejava um lugar nesse 

processo. Entretanto, mesmo no grande centro de avanços da industrialização - o estado de 

São Paulo - a oferta de vagas nos cursos primários, destinados a alfabetizar, não condizia com 

a necessidade da população que se constitui como massa trabalhadora. É o que podemos 

constatar em estudo sobre os movimentos e pressão por escolarização na cidade de São Paulo, 

no período de 1940, revelado por Spósito (1984, p. 32): 

 

[...] após 30 continua a ser ampliada a oferta de vagas nas escolas primárias 

da cidade de São Paulo, mantendo-se um elevado nível de atendimento. 

Mesmo assim, frente à demanda da população com a expansão urbana, um 

número considerável de crianças não conseguia freqüentar os cursos 

primários.   

 

Sob influência das pesquisas experimentais, eclode no país o movimento dos 

escolanovistas em defesa da educação pública, laica, gratuita e obrigatória; uma escola 

mantida pelo poder público. Em relação ao livro didático, combatia-se a cartilha com suas 

lições prontas em detrimento de projetos e estudos vinculados aos interesses dos alunos. Aqui, 

a cartilha não mais seria o modelo de ensino. Contudo, o que se vê na prática, é a insistência 

do professor no uso desse material amplamente conhecido de outras décadas e, até mesmo, a 
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publicação da Cartilha do Povo pelo próprio Lourenço Filho, um dos defensores dessas novas 

ideias educacionais. Esta cartilha, publicada na década de 1920, é editada com bastante 

sucesso até a década de 1970 e serve de parâmetro para a elaboração de outras tantas cartilhas 

que são editadas após essa época.  

Naquele período, diante do grande aumento do número de escolas, há um investimento 

do poder público na elaboração e distribuição desse material didático nas escolas brasileiras. 

A contratação de professores sem formação específica para alfabetizar requeria o aumento de 

produção da cartilha que, agora, passava a ser acompanhada do Manual do Professor, onde se 

encontra todas as orientações necessárias para aplicação do método alfabetizador. Além desse 

crescimento populacional de estudantes, outro fator que contribuiu para o aumento da 

produção de cartilhas, conforme nos assegura Barbosa (1984), foi o barateamento da 

confecção desse material que, após a década de 1930, deixou de ser encadernado e ilustrado 

por artistas famosos e passou a ser substituído por brochuras grampeadas e ilustradas por 

desenhistas primários.  

Segundo Saviani (2004), a escola pública, propriamente dita, ganha notoriedade com a 

implantação dos grupos escolares a partir de 1890. Essa nova estrutura escolar tipicamente 

urbana fortaleceu a escola primária, criou a identidade do professor alfabetizador e demandou 

a adoção de um livro didático para permitir que um maior número de alunos, organizados por 

um mesmo nível de aprendizagem, pudesse obter um melhor desempenho escolar, conforme 

nos assevera Cunha (2011, p. 62): 

 

Os grupos escolares definiram uma nova reorganização administrativa e 

pedagógica da escola elementar, o que proporcionou a reordenação dos 

espaços e tempos escolares e também a ampliação do currículo. A mudança 

de lugar físico e simbólico, auxiliou a construção de outra cultura escolar 

entre nós e, no interior desta, uma discussão específica sobre o conhecimento 

escolarizado. A escola era, naquele período, uma instituição em modificação, 

mas nem por isto, ausente de representações que a sociedade construía sobre 

a escolarização. Desta forma, as escolas deixavam as casas e as igrejas para 

ocupar as praças e as avenidas da cidade. 
 

Com a expansão desses grupos escolares em diversos estados brasileiros e a 

consequente organização do ensino em séries, tornou-se cada vez mais necessário o uso de 

livros didáticos como recurso fundamental para divulgar o ideário republicano e a valorização 

da História do Brasil. Outras cartilhas foram lançadas, a exemplo dos compêndios brasileiros 

Caminho Suave, da autora Branca Alves de Lima, pela Editora Caminho Suave Edições, em 

1948, e a Cartilha Sodré, da autora Benedicta Stahl Sodré, editada pela Cia Editora Nacional, 
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em 1940. Estes manuais são considerados best-seller das cartilhas já adotadas no Brasil que 

ainda circularam pelas escolas até o final do século XX.  

A conjuntura do Brasil na década de 1960 é bem diferente dos anos anteriores, porém a 

ideologia tradicional permaneceu. Ocorreram transformações relevantes na sociedade, 

acelerou-se o processo de urbanização e de industrialização e a educação tecnicista passa a 

direcionar a prática do professor. À luz desses princípios tecnicistas, o trabalho didático foi 

remodelado, dando ênfase a novos recursos e instrumentos de ensino. Passou-se a ter maior 

rigor no planejamento tanto em relação à forma como aos objetivos e metas; a produção de 

livros didáticos foi estimulada; a utilização crescente de recursos áudio-visuais; a 

preponderância na avaliação quantitativa, dentre outros aspectos, ganhou destaque nas 

escolas, tudo para se que garantisse um controle do processo de ensino e da aprendizagem 

com total eficácia e eficiência.  

Na década de 1980, as cartilhas buscaram orientar, passo a passo, o processo de 

alfabetização iniciando as lições das mais simples para as mais complexas, acreditando que 

todos os alunos teriam o mesmo aproveitamento na aprendizagem da leitura e da escrita.   

Após essa década, sob a influência da psicologia construtivista e da psicolinguística, o 

ensino da leitura baseado no treino das habilidades de “codificação” e “decodificação”, apoiado 

em materiais pedagógicos que privilegiavam a memorização de sílabas, palavras e frases soltas, 

passa a ser duramente criticado pelos textos acadêmicos, pelos documentos oficiais e pelos 

investigadores de vários campos de estudo. Os currículos nacionais e os materiais pedagógicos 

produzidos pelo Ministério da Educação para a formação de professores passaram a dar lugar de 

destaque aos estudos sobre a psicogênese da língua escrita e a defenderem que as crianças 

aprendessem interagindo com textos escritos, ou seja, era preciso gerar um ensino centrado “em 

práticas que promovessem a reflexão sobre como funciona o Sistema de Escrita Alfabética (SEA) 

e nas quais os aprendizes se apropriassem da linguagem convencional dos diferentes gêneros 

textuais escritos” (ALBUQUERQUE, MORAIS, FERREIRA, 2008, p. 253). 

Nesse novo contexto, as cartilhas tornam-se objetos de estudos e questionamentos para 

muitos pesquisadores na área de alfabetização, os quais começam a divulgar a “ineficiência” 

desse material didático para a formação do leitor. Dentre eles podemos citar:  

Tasca (1986) que atribui a dificuldade do desempenho lingüístico das crianças à 

artificialidade das cartilhas. Lamenta que a escola ignore o fato de que a aprendizagem da 

língua se realiza num contexto social que determina a variedade a ser apreendida pela criança, 

ficando as crianças das classes desfavorecidas prejudicadas num contexto onde se valoriza 
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apenas a norma culta padrão. Assegura que o uso desse recurso didático que desconsidera a 

linguagem usual da criança prejudica o processo de alfabetização.  

 Barbosa (1994) afirma que as cartilhas concretizam e difundem o modelo de leitura 

idealizado pelas metodologias tradicionais e que seus textos são coerentes com seus 

propósitos, pois não tem sentido algum e transformam o aprendiz num leitor de letras e 

sílabas.  

Bettelheim & Zelan (1984), numa perspectiva psicanalítica, analisam os “erros” de 

leitura cometidos por crianças em fase inicial de escolarização e apontam que isso acontece 

porque numa atitude inteligente no ato de ler estes aprendizes procuram na verdade substituir 

palavras ou partes dos textos das cartilhas a fim de torná-los mais interessantes pois, como 

provam os autores, os textos apresentados pelas cartilhas eram enfadonhos e sem significado.  

Soares (1991) analisa os problemas que os alunos enfrentam na tentativa de usar a 

escrita como discurso, enquanto atividade real de enunciação, concretizado no texto. Segundo 

esta pesquisadora, o modelo imposto desde o início da escolarização, via cartilha, impede que 

a criança se apropriasse de regras discursivas necessárias para a construção do verdadeiro 

texto; os modelos de leitura veiculados pela cartilha apresentam-se por meio de textos sem 

informatividade e coerência. Tais modelos são “imitados” pelos alunos, o que dificulta o 

avanço na produção de textos ao longo da escolarização.  

Também Braggio (1992) elege a cartilha como portadora de uma linguagem restrita, 

controlada e artificial e aponta os efeitos negativos da sua adoção tanto para o professor como 

para o aluno. Para o professor, porque tornou-se um mero repassador das lições prontas, e 

para o aluno porque exposto a fragmentos da língua - sons, letras, palavras isoladas e 

sentenças descontextualizadas -  torna-se apenas receptor passivo de um ensino “cartilhado”. 

Ao ressaltar os estudiosos acima, quero enfatizar que, de instrumento norteador do 

processo de ensino por toda uma história de educação, a cartilha começa, a partir desses 

estudos de final do século XX, a ser apontada como uma das causas do fracasso da 

alfabetização. Novos livros didáticos de alfabetização começam a ser editados, trazendo um 

rico repertório textual com leituras de gêneros escritos variados em substituição às antigas 

atividades de pura associação fonema-grafema.  

Nesse novo panorama educacional, passamos a conviver com a quase negação da 

decodificação e dos métodos para alfabetizar; a defesa concentra-se na adoção de textos de 

função social; não mais na adoção de cartilhas como material didático oficialmente adotado 

até a década anterior. Como nos esclarece Frade, (2003, p. 178): 
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[...] os novos livros didáticos mais recomendados priorizam aspectos 

relacionados aos gêneros textuais, aos usos e funções da escrita, e com uma 

certa freqüência, não aparecem nestes livros abordagens explícitas de 

sistematização de aspectos do código alfabético. Isso porque, no fundo, 

vários campos de pesquisa como a Lingüística, a Psicolingüística, a 

Sociolingüística, a Psicologia, entre outras áreas defendem perspectivas que 

acabam reforçando a adoção de determinado "método" natural ou de 

imersão, que supõe que é a partir do contato e uso dos textos que as crianças 

farão descobertas espontâneas e inferências sobre as unidades gráficas e as 

correspondências sonoras. Para alguns pesquisadores, mesmo essa 

perspectiva de imersão, possui identificações com os métodos analíticos. 

 

Enquanto a cartilha agora considerada “tradicional”, dispunha de lição de letras e sílabas 

para ser lida e copiada, este novo modelo traz uma tipologia textual do cotidiano da criança. As 

editoras começam a investir em livros que atendam a essa nova demanda metodológica e até 

mesmo revistas de fácil circulação nas escolas de alfabetização começam a publicar matérias que 

estabeleçam comparações entre as novas e velhas cartilhas. É o que constatamos na matéria 

publicada pela Revista Nova Escola, em outubro de 1996 (p.10), assinada por Fioravanti que diz:  

Nas cartilhas inspiradas no construtivismo alfabetiza-se com palavras 

retiradas de situações conhecidas pelos alunos, como brincadeiras e festas. 

Não há preocupação de escolher termos fáceis. Tenta-se mostrar aos alunos 

que a leitura é útil e dá prazer. Para isso são mostrados histórias, receitas 

culinárias e jornais. A prioridade é interpretar os textos. A decomposição de 

palavras em sílabas é tarefa feita em cruzadinhas e outros jogos.  

Nessa matéria, estabelecendo uma comparação entre a Cartilha Caminho Suave, escrita por 

Branca Alves e publicada em 1940 e a Cartilha ALP (Alfabetização: Análise, Linguagem e 

Pensamento), escrita por Maria Fernandes Cócco e publicada em 1995, a jornalista (Fioravanti, 

1996, p. 10), enaltece a última quando relata que:  

Segundo Cócco (autora da Cartilha ALP) a cartilha construtivista estimula o 

aluno a compreender o significado de embalagens, peças publicitárias e 

placas de trânsito: se o aluno entender a lógica da língua, a criança aprende a 

ler e a escrever no máximo em quatro meses. Na visão dessa autora, as 

palavras jamais devem ser divididas em sílabas, é um trabalho desnecessário, 

que faz o aluno perder a visão de conjunto da escrita. 

Nesse embate, o tratamento da leitura e da escrita passa a ser anunciado como prática de 

letramento, priorizando como eixo a compreensão mais do que a decodificação. Os autores da 

nova tendência pedagógica passam a apresentar um leque variado de textos de gêneros 

bastante distintos, com a preocupação de aproximar o aluno da cultura escrita. As Secretarias 

de Educação, na tentativa de cumprir a oficialização de um novo paradigma educacional, 

começam a investir na adoção desses “novos” livros e a preocupar-se com a apreensão dessas 

inovações pedagógicas pelos docentes alfabetizadores. O que nos resta saber é se estes 
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“novos” livros substituem a contento as antigas cartilhas, considerando que não temos aqui 

uma estrutura ao menos parecida com aqueles antigos manuais, ou seja, importa-nos também 

averiguar se os professores estabeleceram rupturas ou permanências com o saber instituído ao 

longo dos tempos, na escola.  

2.2 A CARTILHA E O CAMPO DE ESTUDOS DA  MEMÓRIA.    

 
 

A destruição do passado – ou melhor, dos mecanismos sociais que vinculam 

nossa experiência pessoal à de gerações passadas – é um dos fenômenos 

mais característicos e lúgubres do final do século XX HOBSBAWN (1995, 

p. 13). 

 

Pelo que se lê da citação acima, entendemos que fica o alerta de Hobsbawn para que 

fiquemos atentos em relação ao declínio da história e da memória nos tempos atuais. Não se 

está falando na análise estática dos fatos históricos. Chamou-nos a atenção tal afirmação pelo 

fato de que, justamente no final do século XX, início da década de 1980, os estudos voltados 

para o ensino da leitura e da escrita, nos primeiros anos de escolaridade, combateram 

veementemente a utilização dos antigos métodos de alfabetização e, consequentemente, a 

adoção de antigas cartilhas do ba-be-bi-bo-bu, adotadas, oficialmente, até a década de 1970.  

Exatamente no final do século XX, em decorrência dos estudos da Psicogênese, em todo 

território nacional brasileiro, os cursos de formação de professores, tanto os fomentados pelas 

universidades como aqueles oferecidos pelas Secretarias de Ensino buscavam “destruir” uma 

metodologia de ensino que no decorrer da História da Educação embasou a prática do 

professor alfabetizador e que lhe chegou às mãos via o livro didático, nesse caso, a cartilha.  

Todo esse esforço em combater as cartilhas e o ensino pela silabação persistiu por toda 

década de 1990, inclusive com a oficialização dos Parâmetros Curriculares Nacionais, que 

defenderam e estabeleceram um currículo para a alfabetização sustentado na perspectiva 

construtivista. Muitos são os trabalhos publicados a partir dessa década – como os 

mencionados no item anterior – que, ao discutirem a ineficiência da escola e do processo de 

alfabetização, atribuem às cartilhas e aos métodos antigos a razão desse fracasso. Contudo, na 

prática, o que se constata, nesse mesmo período concomitante a esse combate, é a 

“preservação do passado”; o uso freqüente de um trabalho pautado no modelo das cartilhas 

antigas; de uma metodologia considerada ultrapassada, mas que se encontra extremamente 

viva na memória e na ação do professor alfabetizador.  

Ao pesquisar sobre a história das ideias pedagógicas e dos métodos alfabetizadores 

expressos nas cartilhas – o que faremos a partir do próximo capítulo -, verificamos que todos 
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esses manuais carregam em si uma estruturação similar quanto ao processo de alfabetização; 

trazem sempre um ensino pautado no ensino das vogais, consoantes, sílabas, palavras, frases e 

textos, sejam eles apresentados numa perspectiva do método sintético ou analítico. Trazem 

ainda uma vinculação com um grupo social que ocupa a posição de professor, e que nessa 

função apresenta-se como sujeito que traz as marcas de uma memória individual que conserva 

marcas de uma memória coletiva, ou seja, de indivíduos que noutros contextos 

desempenharam funções similares e que deixaram as suas impressões na história da educação.  

Nessa busca para entender essa “rememoração”, a cartilha foi se delineando como um 

instrumento norteador de um conhecimento que ao mesmo tempo se apresenta como parte da 

história da escolarização e que se conserva como uma memória de uma cultura escolar 

destinada à alfabetização. O conteúdo nela expresso só se apresenta neste tipo de livro 

didático com uma finalidade única: ensinar a leitura e a escrita. Portanto, para 

compreendermos a vinculação desse estudo ao tema da memória, partimos do princípio de 

que a memória, como fonte de informação de um conhecimento dado, tem uma inter-relação 

com a história, entendendo, como afirma Zarias (2001, p. 1) que, “[...] as relações entre 

memória e história, e o conjunto de atos individuais e coletivos que lhes dão materialidade e 

espessura política, delimitam um amplo espectro de abordagens historiográficas”. 

A cartilha é um objeto cultural, veículo de institucionalização de práticas escolares 

historicamente construídas, como instrumento normatizador de saber específico. No nosso 

entendimento ela se apresenta também como um “lugar de memória”, pois é um espaço 

específico e singular que abriga, em nosso sistema educacional, uma estrutura lingüística 

secular que se constitui, desde o século XVI, num ritual e num modelo de alfabetização que 

sustentam as práticas alfabetizadoras e vão sendo retomados pelos autores nos novos manuais 

editados ao longo dos séculos e, ainda permanecem na ação prática de professoras que 

enfatizam o uso da cartilha como uma lembrança do seu tempo de aprendiz e como um 

suporte para o ensino da leitura e da escrita.  

Em trabalho sobre a relação cartilha-livro didático no campo da História da Educação, 

produzido por Boto (2004, p.495), ela diz que:  

 
[...] a cartilha é, talvez, o compêndio escolar que permanece conosco por 

mais tempo. Remetendo-nos ao nosso próprio trajeto de vida, lembramo-nos 

do folhear de suas páginas, por vezes das cores das letras de cada lição, do 

formato das ilustrações, da textura das páginas, do suporte impresso que 

sustenta o texto. Passamos simbolicamente, simplesmente por percorrer 

aquele primeiro livro, da condição de analfabetos à leitores. Nas cidades, 

lembramo-nos dos primeiros cartazes que fomos capazes de ler sozinhos (e 

em voz baixa) na rua. Tais recordações nos assaltam exatamente porque, 
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desde então, jamais nos pudemos furtar à leitura; mesmo que desejemos 

fugir, somos por ela assaltados. Crianças, imaginávamos que era a cartilha 

quem nos ensinava, paulatinamente, a ler. Daí sua primazia entre lugares de 

memória.  

 

Considerar a cartilha um lugar de memória implica considerar e compreender que ela 

sempre foi organizada seguindo determinados passos necessários para que seu objetivo 

pudesse ser alcançado: ensinar a ler e escrever. Utilizando-nos da metáfora criada por Nora 

(1993), poderíamos chamá-las de breviários pedagógicos. Trata-se de um material didático 

específico que oferece roteiros de ensino que permanecem vivos no fazer pedagógico de 

professores alfabetizadores nos mais diferentes tempos históricos.  

Ao enveredarmos pela história da educação e por alguns estudos já realizados, fomos 

catalogando cartilhas utilizadas nos diferentes paradigmas educacionais desde o século XVI 

até o século XX. Todas elas, independentemente do método abordado, trazem em si uma 

estruturação que só se encontra neste tipo de livro didático, um livro destinado ao professor 

responsável pelo ensino inicial da leitura e da escrita, o que nos autoriza a dizer que se trata de 

um livro que traz, independentemente do período em que foi escrito, uma identidade própria 

do discurso alfabetizador.  

Aqui, pautando-nos nos escritos de Pollak (1992), estamos considerando que memória e 

identidade tem um caráter relacional; são construções sociais. Segundo este autor, podemos 

dizer que a memória é uma reconstrução do passado realizada a partir dos interesses e 

preocupações dos grupos e indivíduos presentes. No caso das cartilhas em estudo, conforme 

mostraremos nos capítulos posteriores,há basicamente uma estrutura própria em todo o 

período analisado, ocasionando, por vezes, algumas mutações e/ou reinterpretações.  

Também Halbwachs (2003) sublinha que a memória deve ser entendida como um 

fenômeno coletivo e social, ou seja, como um fenômeno construído coletivamente e 

submetido a flutuações, transformações, mudanças constantes. Ao destacar esta característica 

flutuante e mutável da memória, importante destacar que no percurso histórico que traçamos 

ao longo desse estudo, nas descobertas realizadas ao percorrermos períodos históricos e suas 

ideias pedagógicas, fomos percebendo que nas cartilhas editadas e distribuídas aos 

professores como “método” a ser seguido, algo de invariante ia permanecendo. Eram 

estruturas e ensinamentos que iam sendo solidificados no corpo de um suporte didático 

denominado de cartilha que, mesmo em desuso, se faz memória tão importante que 

impossibilitou a ocorrência de mudanças efetivas no processo de ensino.   

Mesmo quando num determinado período em que o discurso hegemônico da educação, 

anos 1990, por meio dos Parâmetros Curriculares Nacionais, buscou destituir essa memória 
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impregnada na tradição e na história da alfabetização, colocando-a na condição de 

marginalidade ou de uma espécie de “memória subterrânea” no dizer de Pollak (1992), ela 

não foi apagada do contexto escolar. Tomadas como tradicionais e ultrapassadas, as cartilhas 

e os seus métodos alfabetizadores foram postos de lado e condenados ao esquecimento. 

Entretanto, apesar da necessidade de estudos mais detalhados, infiro, a partir das experiências 

por mim vivenciadas no processo de formação de professores, que as proposições das 

cartilhas vêm à tona com muita intensidade no trabalho de um conjunto de professores da 

década de 1990 até os dias atuais, que muito provavelmente foram alfabetizados tendo as 

cartilhas como os livros didáticos utilizados para esse fim. Deste modo, “[...] a memória 

aparece como força subjetiva ao mesmo tempo profunda e ativa, latente e penetrante, oculta e 

invasora” (BOSI, 1995, p. 47). 

O trabalho destes educadores, pelo que entendemos, passava a ser desencadeado de uma 

memória que envolvia não só experiências vividas diretamente como alunos usuários destes 

manuais, mas também, é perfeitamente possível que, por meio da socialização histórica, tenha 

ocorrido um fenômeno de projeção ou de identificação com um passado escolar, tão forte que 

podemos falar de experiências herdadas e aprendidas num livro didático específico, e 

transmitidos por indivíduos através da uma determinada função social – a de professores 

alfabetizadores. 

Nessa perspectiva, há que se destacar uma construção identitária que envolve 

indivíduos, grupos, contextos sócio-econômicos e culturais em permanente interação 

dialética. Valores e saberes pedagógicos são compartilhados e preservados historicamente por 

meio da linguagem das cartilhas, destacando aqui o caráter essencial da linguagem para 

socialização da memória como nos afirma Bosi (1993, p. 52): “A linguagem é o instrumento 

socializador da memória, ela reduz, também unifica e aproxima no mesmo espaço histórico e 

cultural, as diferentes vivências”.  Ainda conforme Rios (2013, p. 5): 

 

Mesmo quando constrói lembranças baseadas em experiências individuais, o 

sujeito precisa recorrer a instrumentos que lhe são fornecidos pelo meio 

social, tais como as idéias e as palavras. Só assim ele pode tornar sua 

experiência inteligível e comunicável, não só para os outros, mas também 

para si mesmo. O indivíduo absolutamente isolado não seria capaz de 

construir qualquer tipo de experiência, não sendo capaz também de manter 

qualquer tipo de registro sobre o passado. Porém, como vimos, na prática 

“jamais estamos sós”, pois estamos sempre imersos num mundo de símbolos 

socialmente construídos, que nos fazem sentir a constante influência da 

sociedade sobre nosso comportamento. A percepção individual é formatada 

por códigos sociais que funcionam como uma linguagem. Somente por meio 

da referência a um mesmo conjunto de símbolos, socialmente elaborados, os 
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indivíduos podem dotar suas experiências de significados, e essa mesma 

condição também atua sobre a construção de visões sobre o passado. Nesse 

sentido, a memória é social porque, em última instância, toda forma de 

experiência também o é. 

 

Essa associação que buscamos estabelecer no nosso estudo entre memória e 

alfabetização nos impulsiona a buscar em Halbwachs a associação entre memória e tradição. 

Para esse autor, a memória não diz respeito simplesmente a uma experiência iniciada e 

concluída no passado, mas sim a algo que permanece vivo, animando os pensamentos e ações 

dos indivíduos e grupos, no presente.  

Partindo dessa premissa, considerando as cartilhas como veiculadoras de uma memória 

de alfabetização e o seu uso como fruto da relação entre  memória e identidade social, 

analisamos esses materiais também sob a perspectiva da memória individual e coletiva pois, 

ao ser produzida por um indivíduo, cada cartilha traz as marcas de uma memória individual,  

mas também de uma memória coletiva porque esse indivíduo-autor traz em si marcas de uma 

memória coletiva, compartilhada num grupo social enquanto aluno, professor ou especialista 

da educação.  

A memória é produto de um trabalho de ressiginificação tecida pela amálgama entre 

passado e presente. Ela vem à tona, à medida que é produzida coletiva e individualmente. A 

compreensão por parte do estudioso do tema acerca dessa produção requer tratamento teórico 

e metodológico. Assim, quando se constroem lembranças baseadas em experiências 

individuais, o sujeito precisa recorrer a instrumentos que lhe são fornecidos pelo meio social, 

tais como as ideias e as palavras. E é isso que nos faz trazer para o nosso estudo esta ligação 

entre memória individual e coletiva em relação à construção das “novas” cartilhas. No 

processo produtivo desse novo manual, os autores, inevitavelmente, rememoraram palavras e 

ideias específicas de um grupo que se fez presente no processo educativo e na elaboração de 

propostas alfabetizadoras. 

Considera-se que o indivíduo isolado não forma lembranças, ou pelo menos não é capaz 

de sustentá-las por muito tempo sem o apoio dos testemunhos de outros para alimentá-las e 

formatá-las. Assim destaca Halbwachs (2003, p. 29): 

 
Recorremos a testemunhos para reforçar ou enfraquecer e também para 

completar o que sabemos de um evento sobre o qual já temos alguma 

informação, embora muitas circunstâncias a ele relativas permaneçam 

obscuras para nós. O primeiro testemunho a que podemos recorrer será 

sempre ao nosso. Quando diz: ‘não acredito no que vejo’, a pessoa sente que 

nela coexistem dois seres – um, o ser sensível, é uma espécie de testemunha 

que vem depor sobre o que viu, e o eu que realmente não viu, mas que talvez 
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tenha visto outrora e talvez tenha formado uma opinião com base no 

testemunho de outros.  
 

Desse modo, as lembranças são tidas como matéria-prima dos depoimentos que evocam 

a construção da memória. A memória é este trabalho de reconhecimento e reconstrução que 

atualiza os quadros sociais, quadros de referência espaço-temporal que possibilitam a 

constituição da memória individual. São os diferentes pontos de vista que co-habitam o 

indivíduo e que o auxiliam na constituição da sua “impressão”, a qual está impregnada das 

diferentes visões e depoimentos de outros, como bem ressalta Halbwachs ao nos relatar a sua 

ida à Londres e as suas diferentes interlocuções com os seus amigos: arquiteto, historiador, 

pintor, comerciante e os autores dos livros lidos. Todos eles estiveram presentes num passeio 

que apenas aparentemente ele, Halbwachs (2003, p.31), fez sozinho, 

[...] pois em pensamento eu me situava neste ou naquele grupo,o que eu 

compunha com o arquiteto e com as pessoas a quem ele servia de interprete 

junto a mim, ou com o pintor (e seu grupo), com o geômetra que desenhou o 

mapa, com um romancista. Outras pessoas tiveram essas lembranças em 

comum comigo. Mais do que isso, elas me ajudaram a recordá-las e, para 

melhor me recordar, eu me volto para elas, por um instante adoto seu ponto 

de vista, entro em seu grupo, do qual continuo a fazer parte, pois 

experimento ainda sua influência e encontro em mim muitas das ideias e 

maneiras de pensar a que não me teria elevado sozinho, pelas quais 

permaneço em contato com elas. 

Verifica-se, a partir do que nos apresenta Halbwachs, que há, no processo de construção 

da memória individual, no presente vivido, uma interlocução com diferentes experiências 

vivenciadas nos diferentes passados coletivos. Ao construir e sistematizar o conhecimento 

adquirido num momento em que visitava uma cidade, o autor nos demonstra o quanto os 

saberes se interrelacionam, o quanto as diferentes vozes se entrelaçam na construção de um 

saber individualizado. Isso se dá porque em cada contexto da sociedade por onde o indivíduo 

transita, ele estabelece relações, constrói aprendizagens que se consolidam nas suas 

lembranças pessoais, as quais lhe garantem uma identidade de um indivíduo pertencente a um 

determinado grupo. 

Esse pertencimento se estabelece também numa espécie de “comunidade afetiva” 

(HALBWACHS, 2003, p.34), fazendo com que a memória coletiva possa subsistir ao tempo, 

manifestando-se em cada nova geração e para cada nova geração. E é isso que vimos 

acontecer em relação ao ensino da leitura e da escrita nos primeiros anos de escolarização: os 

métodos de ensino de leitura e de escrita que foram sendo validados e compartilhados nas 

mais variadas cartilhas e estas foram, ao longo do tempo, carregando as marcas de si, de 
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práticas, de um grupo, de um professor, de uma época que transcendeu às inovações e parece 

permanecer nas escolas, legitimando os dois métodos mais conhecidos para alfabetizar. 

 

2.3 SOBRE OS MÉTODOS DE ALFABETIZAÇÃO: NOTAS HISTÓRICAS E TEÓRICAS 

 

Uma incursão pela história da educação permite-nos realizarmos uma discussão dos 

métodos de ensino, num período em que vai se constituindo o sistema escolar brasileiro bem 

como o uso da cartilha numa escola que precisa adotar estratégias para ensinar a todos, num 

mesmo espaço e tempo.  

Entende-se que os métodos de ensino e de aprendizagem são expressões educacionais e, 

ao mesmo tempo, uma resposta pedagógica às necessidades de apropriação sistematizada do 

conhecimento científico em um dado momento histórico, representando um processo dialético 

de produção. A palavra Método vem do latim, methodu< Gr. méthodos, que significa caminho 

para chegar a um fim; conjunto de procedimentos técnicos e científicos; ordem pedagógica na 

educação; sistema educativo ou conjunto de processos didáticos. Assim, ao abordar métodos 

de ensino e de aprendizagem, devemos considerá-los como sendo caminhos para se chegar ao 

objetivo proposto. No caso específico da educação escolarizada, o fim último seria a 

aprendizagem do aluno de maneira eficaz. 

Assim, tomando método como uma forma de organização dos processos adequados às 

necessidades das crianças, partimos da classificação clássica difundida na história da 

alfabetização: métodos sintéticos e métodos analíticos. Segundo Barbosa (1994, p 45), os 

primeiros, cujos princípios didáticos elegem as sub-unidades da língua e que focalizam o eixo 

da decifração, vão da Antiguidade até meados do século XVIII, quando vai surgindo, no 

cenário da política e da pedagogia educacional, uma nova concepção de ensino - o método 

analítico - que toma como ponto de partida da ação didática a compreensão da palavra a ser 

lida e escrita. 

O método sintético foi desenvolvido e aplicado num momento em que a escola, uma 

instituição que estava sendo paulatinamente organizada, apresentava precárias condições de 

funcionamento. Entre essas dificuldades, encontrava-se a manutenção e o alto custo do 

material necessário para concretização do ensino. Para o desenvolvimento da alfabetização, o 

ensino centrava-se nos aspectos da codificação, nas relações entre fonema e grafema; 

vinculava-se à cartilha num processo controlado pelo professor que se preocupava 

especificamente com o aspecto formal da escrita.  
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Sendo assim, o aprendizado da leitura e da escrita ocorreria pelo ensino do alfabeto, 

pela nomeação das letras, independentemente do seu valor fonético e de sua grafia; por meio 

da soletração e da repetição em coro de cada uma pelos alunos. Na sequência, os alunos 

deveriam aprender as sílabas, obedecendo à ordem alfabética; as palavras monossilábicas e, 

por último, as mais longas, consideradas difíceis. Os exercícios eram realizados com os 

alunos cantando e decorando as combinações: be-a-ba, be-e-be, etc e soletrando para decifrar 

a palavra bola: be-o-bo,ele-a-la=bola. Portanto, seu maior objetivo era ensinar a combinação 

de letras e sons, enquanto a leitura propriamente dita ficaria para uma segunda etapa.  

O método analítico, buscando romper com a falta de sentido expressa pelo método 

sintético, traz conteúdos ou temas cujos elementos favorecem ao aluno descobrir, de forma 

mais significativa, a codificação da escrita. Propõe para tanto, formas de trabalho que 

priorizaram a análise e compreensão, defendendo a inteireza do fenômeno da língua e do 

processo de percepção infantil. A proposta era que o ensino tomasse como unidade de análise 

a palavra, ou a frase e/ou o texto, tendo como estratégia inicial a compreensão global para 

posterior análise das unidades menores. Alguns autores diziam que era dessa forma que uma 

criança aprendia a falar, portanto deveria ser da mesma forma o aprendizado da leitura e da 

escrita, partindo do todo, decompondo-o, mais tarde, em porções menores. Para eles, era 

imprescindível ressaltar a importância que a criança tem de ler e não decifrar o que está 

escrito, isso quer dizer que ela tem a necessidade de encontrar um significado afetivo e efetivo 

nas palavras. Um exemplo para justificar a validade desse novo método é uma metáfora 

utilizada por Nicolas Adam e citada por Barbosa (1994, p 50):  

 
Quando se quer mostrar um casaco para uma criança, não se começa dizendo 

e mostrando separadamente a gola, depois os bolsos, os botões, a manga do 

casaco. O que se faz é mostrar o casaco e dizer para a criança: ‘isto é um 

casaco’. Adam argumenta que é também assim que as crianças aprendem 

falar pergunta: por que não usar o mesmo método para fazê-la aprender a 

ler? 

 

Os defensores desse novo método se apóiam nos estudos da Psicologia Genética e 

tecem críticas severas ao caráter mecânico, artificial e não-funcional dos métodos sintéticos; 

argumentam que, nos métodos sintéticos, toda a atenção da criança está voltada para a 

combinatória de letras e sílabas, o que dificulta a atenção no significado do que fora lido. 

Em cada um desses métodos, encontramos processos distintos de condução do ensino. 

No método sintético, temos o desenvolvimento de três processos de aprendizagem, a saber: o 

alfabético ou soletração, o fônico e o silábico; no método analítico, há a palavração, 
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sentenciação e o método global. Há ainda os métodos mistos, que emergiram a partir dos usos 

práticos de elementos de um e de outro método. 

 

2.3.1 O método sintético e seus processos de abordagem 

 

O método alfabético ou de soletração é considerado o método mais antigo; empregado 

desde a Grécia, continuou a ser utilizado até o século XIX, período em que a escolarização 

passou a ser desenvolvida no Brasil. Tendo como unidade principal a letra, sua sequência 

partia de uma ordem crescente de dificuldade, iniciando como destaca Frade, (2007, p. 22) 

pela: 

 
[...] decoração oral das letras do alfabeto, seu reconhecimento posterior em 

pequenas seqüências e numa seqüência de todo o alfabeto e, finalmente, de 

letras isoladas. Em seguida a decoração de todos os casos possíveis de 

combinações silábicas, que eram memorizadas sem que se estabelecesse a 

relação entre o que era reconhecido graficamente e o que as letras 

representavam, ou seja, a fala. 

 

O fato de ser desenvolvido através de inúmeros exercícios que afastavam o aluno do 

texto e da compreensão do que estava sendo ensinado, passou a ser gradativamente eliminado 

e substituído por outros que se apresentavam como mais eficientes. Entretanto, mesmo com 

essa crítica relacionada à falta de sentido, ainda se utilizava tal método com certa freqüência, 

até a década de 1960, no Brasil, segundo Mortatti (2000), principalmente no Nordeste, com as 

Cartas de ABC 

O método fônico toma como unidade o fonema. Para se utilizar esse método, ensina-se o 

aluno a produzir oralmente os sons representados pelas letras e a fundi-los para formar 

palavras. Parte-se de palavras curtas, formadas por apenas dois sons, representados por duas 

letras, para depois estudar palavras de três letras ou mais. A ênfase é ensinar a decodificar os 

sons da língua, na leitura, e a codificá-los, na escrita. As etapas do processo são distintas e 

englobam, no primeiro momento, a discriminação auditiva de fonemas. Em seguida, o aluno 

aprende a emitir corretamente os fonemas ouvidos, para, então, na terceira etapa, identificar as 

letras correspondentes aos fonemas emitidos. O quarto momento do processo fônico trata do 

reconhecimento da formação de palavras novas, seguindo a graduação do número de sílabas. 

Em seguida, dar-se-á a aprendizagem de palavras de quaisquer dificuldades fonéticas para 

que, enfim, possa acontecer a leitura de textos simples. Observando os procedimentos do 

método fônico, percebe-se que esse favorece especialmente a mecânica da leitura. A 

atribuição de significado a ela somente acontece quando utilizados recursos complementares.  
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Alguns de seus defensores lançam mão de elementos lúdicos para tornar mais atraente a 

memorização de sons e letras, tais como: jogos, dramatizações, teatros de fantoches, canções, 

desenho e outros. Como exemplo, podemos citar o Método Abelhinha, que apresenta uma 

série de histórias cujos personagens estão associados a letras e sons: “Quando a escova via a 

abelhinha pensando, dizia numa voz muito rouca e misteriosa: e...e...e...”. Os sons são 

apresentados como “barulhos” que ocorrem, o mesmo acontecendo com a reunião de dois 

sons em sílabas. Da união de dois sons, a criança passa a três, e vai lendo palavras cada vez 

mais extensas; depois expressões, sentenças e historinhas. 

Em alguns estados brasileiros, a partir da segunda metade do século XX – 

aproximadamente década de 1970 – tornou-se recorrente a retomada entusiástica do antigo 

método fônico. Trata-se de reposição/atualização de um novo/velho discurso, já fartamente 

conhecido e utilizado ao longo da história da alfabetização no Brasil por aqueles que, em cada 

momento histórico, buscaram convencer seus contemporâneos de que eram portadores de 

nova, científica e definitiva solução para os problemas da alfabetização no país. Aqui, do 

mesmo modo que também pensaram os propositores originais – século XVII - a crença é de 

que o aprendiz teria maior facilidade em aprender pela segmentação das palavras orais em 

fonemas, pronunciados isoladamente; assim para aprender a codificar e decodificar palavras, 

bastaria esta segmentação fonema-grafema, numa acepção bem reduzida de consciência 

fonológica.  

O método silábico toma como unidade o segmento fonológico mais facilmente 

pronunciável, que é a sílaba. Assim, as inúmeras cartilhas que o utilizam como procedimento 

de ensino, iniciam o trabalho pelas vogais e seus encontros vocálicos, o que passa a ser uma 

condição fundamental para sistematização posterior das sílabas. Estas se apresentam seguindo 

um princípio de facilidade, ou seja, das mais fáceis para as mais difíceis; das mais simples 

para as mais complexas. São apresentadas palavras-chave, utilizadas apenas para indicar as 

sílabas, que são destacadas das palavras e estudadas sistematicamente em famílias silábicas. 

Estas são recompostas para formar novas palavras. O método permite que se formem novas 

palavras apenas com as sílabas já apresentadas para, posteriormente, utilizá-las 

gradativamente em pequenas frases e textos, forjados para mostrar apenas as combinações 

entre as sílabas já estudadas.  

Para esse conjunto de métodos denominados sintéticos, propõe-se um distanciamento da 

situação de uso e do significado, para a promoção de estratégias de análise do sistema de 

escrita. A disputa sobre qual unidade de análise deve ser considerada - a letra, o fonema ou a 

sílaba -, é que deu o tom das diferenciações em torno das correspondências fonográficas.  



48 
 

Do mesmo modo que os sintéticos, o método analítico apresentou-se sob a denominação 

de três processos de abordagem: 

 

2.3.2 O método analítico e seus processos de abordagem 

 

O método da palavração traz como ênfase do processo uma palavra-chave que, 

posteriormente, será decomposta em sílabas. Como o próprio nome indica, esse método toma 

como unidade inicial a palavra que é memorizada por meio de repetitiva visualização. Só 

depois, a atenção é dirigida às sílabas e às letras, chegando aos sons. Os defensores dessa 

memorização, pelo perfil gráfico, acreditavam ser essa estratégia cognitiva algo “natural” no 

ser humano. Em suas aplicações, as figuras podem acompanhar as palavras, no início do 

processo, e sua repetição garante a memorização. Ao mesmo tempo em que são incentivadas 

estratégias de leitura inteligente, a atenção do aluno pode ser dirigida a detalhes da palavra , 

tais como letras, sílabas e sons. Essas duas estratégias reunidas garantiriam o aprendizado de 

textos novos. Aponta-se como uma das vantagens em começar o aprendizado pela palavra o 

fato de que ela é considerada, ao mesmo tempo, unidade da língua e do pensamento. Como 

nos alerta Frade (2005, p. 33), trata-se de um processo diferente do método silábico:  

 
A diferença desse método em relação ao silábico é que as palavras não são 

decompostas obrigatoriamente no início do processo, são apreendidas 

globalmente e por reconhecimento. A escolha de palavras também não 

obedece ao princípio do mais fácil ao mais difícil. São apresentadas 

independentemente de suas regularidades ortográficas. O importante é que 

tenham significado para os alunos. 

 

O método da sentenciação, cujo começo da alfabetização se faz com o uso de um 

grupo de palavras com sentido. A unidade utilizada é a sentença que, depois de reconhecida 

globalmente e compreendida, será decomposta em palavras e, finalmente, em sílabas. Ainda, 

segundo Frade, (2005 , p. 34),  

 
[...] o ponto de partida são atividades de expressão oral das crianças, cujos 

enunciados são transformados em orações simples e escritos em faixas de 

distintos tamanhos, exibidas na sala de aula para que as crianças possam 

ilustrá-las, conservando-as numa certa ordem. Essas frases podem depois ser 

consultadas para que as crianças encontrem nelas novas palavras e 

combinações. 

 

O método global de contos ou de historietas consistia em iniciar o ensino da leitura por 

pequenas histórias, um texto que seria desmembrado em frases ou orações para posterior 

etapa de reconhecimento de palavras (algumas repetidas várias vezes para facilitar a 
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memorização), da divisão destas em sílabas e, finalmente, a composição de novas palavras 

com as sílabas estudadas, conforme nos esclarece Frade, (2007, p. 27):  

Tomando como foco o sentido, o professor encaminhava o processo 

utilizando-se, por um período, de textos completos das várias lições 

seguidas. Somente após esse convívio maior com o texto é que viria uma 

forma de decomposição, mas com o cuidado de fragmentar o texto em 

parcelas maiores como primeiro a sentença e depois a palavra. Assim, se um 

livro constava de 10 lições, recomendava-se que só após a 4ª lição, por 

exemplo, é que se fizesse a fragmentação em sentenças da primeira lição 

aprendida. Quando se estava na 6ª lição é que se fazia a palavração da 1ª 

lição e assim por diante. Esse movimento mostra que havia um cuidado em 

não se chegar, de forma abrupta, a unidades menores e, portanto, sem 

sentido.  
 

Segundo essa perspectiva teórica ao ler os olhos se movimentariam aos saltos e não em 

pequenas pausas ou sinais gráficos, ou seja, a leitura se daria em torno de ideias e não de 

símbolos gráficos. Existia uma preocupação com os aspectos semânticos, uma vez que o 

universo infantil era tomado como foco para a produção dos textos e para a escolha dos temas.  

 Ainda segundo Maciel (2000), o método de contos compreende as seguintes fases: Fase 

do conto; Fase da sentenciação; Fase das porções de sentido; Fase da palavração e Fase da 

silabação ou dos elementos fônicos. 

Diante dos problemas existentes em relação à expansão das escolas em território 

brasileiro e da necessidade em superar os fracassos que foram surgindo quanto ao aprendizado 

da leitura e da escrita, foi se impondo a partir dos anos de 1890, em pleno século XIX, essa 

nova concepção de alfabetização em que a ênfase do ensinar e aprender a ler recai na 

compreensão da leitura e não mais na decodificação – o método analítico. Esse novo método 

de ensino passa a ser inserido como oficial e adotado no novo currículo implementado pela 

Reforma Benjamim Constant, que buscava substituir oficialmente o ensino jesuítico. Serve 

também de base para a formação dos normalistas da Escola Normal de São Paulo, a partir dos 

anos de 1893, os quais se tornariam divulgadores desse modelo de ensino em escolas 

primárias da capital e do interior do estado de São Paulo, além de outras localidades 

brasileiras 

Contudo, mesmo diante dessa tomada de decisão em relação a um método oficial, 

importante destacar que, a partir de meados da década de 1920, aumentaram as resistências 

dos professores quanto à utilização do método analítico e começaram a se buscar novas 

propostas de solução para os problemas do ensino e aprendizagem iniciais da leitura e da 

escrita. 
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 Intensificam-se os debates entre os defensores dos métodos analíticos e aqueles que 

ainda optavam pelo uso dos métodos sintéticos e, como resultado desses embates, começa a 

emergir no interior das escolas, a partir de resultados de práticas de sala de aula, um novo 

método, posteriormente, denominado de método misto, conhecido também como método 

eclético. Nesse modelo, o professor poderia partir da palavra-chave, passando pela frase, 

formando texto, retirando novamente a palavra para decompô-la em sílabas; da frase, 

retirando a palavra para chegar à sílaba; da história, retirando a palavra-chave para depois 

destacar a sílaba.  

Concomitantemente a esses embates, fundam-se outras novas discussões que pregavam 

o ensino ativo com foco na atividade do aluno e em suas diferenças individuais. São os 

propositores da Escola Nova, que inicialmente defendem os métodos globais para o ensino 

como nos esclarece Maciel (2000, p.152), “para os idealizadores do movimento escolanovista, 

o método que melhor se adequava ao ensino era o método global”, pois, segundo eles, os 

métodos sintéticos contrariavam a função de globalização característica da mente infantil. 

 Mas, mesmo utilizando do método global, com o aprofundamento dos estudos 

sustentados em bases psicológicas para a alfabetização, os métodos alfabetizadores passas a 

ser relativizados, enfatizando-se a preocupação com o nível de maturidade das crianças as 

quais deveriam ser agrupadas em classes homogêneas e alfabetizadas sob “medida”, ou seja, 

após a aplicação de testes psicológicos específicos que norteariam a organização das classes e 

das atividades adequadas para garantir a eficácia da aprendizagem.  

No percurso pela história da alfabetização no Brasil, é possível assegurar que a escolha 

das cartilhas e métodos utilizados para o ensino da leitura e da escrita sofreram poucas 

variações, prevalecendo certos aspectos constantes, tidos como universais e constitutivos da 

cultura escolar brasileira.  

Nos capítulos que se seguem, propomo-nos a analisar algumas cartilhas que se 

destacaram ao longo dos séculos, enfatizando elementos estruturais engendrados, transmitidos 

e perpetuados pelo conservadorismo cultural da escola e das práticas dos/as alfabetizadores/as 

que se apóiam fundamentalmente nas cartilhas e métodos de alfabetização nos diferentes 

tempos históricos.  

No capítulo próximo, destacamos, inicialmente, a cartinha de João de Barros, suporte 

pedagógico essencial para fundamentar o trabalho da evangelização e da educação jesuítica. 

Nela, o método sintético traz uma estruturação de ensino que visa suplantar o antigo método 

da soletração e garantir uma eficiência salutar na prática de alfabetização. Em seguida, 

analisamos outras cartilhas que marcaram a escolarização primária entre os séculos XVI e 



51 
 

XIX, e constatamos que o embate quanto à eficiência do método sintético ou do método 

analítico é tema do debate educacional que se concretiza na materialização de cada novo 

manual que vai se apresentando como suporte autorizado para divulgar a proposta oficial de 

ensino da leitura e da escrita.  
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3 AS CARTILHAS DOS SÉCULOS XVI A XIX: O RELIGIOSO E O LAICO NA 

PRODUÇÃO DA MEMÓRIA DOS MÉTODOS DE ALFABETIZAÇÃO 

 

 

Desde o século XVI, quando a didática passou a ser uma preocupação para que as novas 

gerações se apropriassem da melhor forma do conteúdo produzido, a cartilha passou a fazer 

parte da história da alfabetização e da memória sobre ensinar e aprender a língua escrita. 

Esses “pequenos livros”, segundo Barbosa (1994, p. 86), reuniam o abecedário, o silabário e 

os rudimentos do catecismo, sendo utilizados até o século XX como livros de iniciação à 

leitura e à escrita.  

Neste capítulo e no próximo, exploramos cartilhas utilizadas no Brasil, buscando 

responder a pergunta de nossa investigação: em que medida o conteúdo didático, veiculado 

desde a primeira cartilha de João de Barros, adotada no século XVI, vai se materializando nas 

novas cartilhas adotadas nos séculos subseqüentes e, quais as atividades de leitura e escrita 

que vão permanecendo como orientação didático-metodológica para a ação pedagógica do 

professor alfabetizador? 

Assim, utilizando-nos de estudos e pesquisas históricas no âmbito da educação e, 

considerando a memória como nosso foco de estudo, destacamos, neste segundo capítulo, 

algumas cartilhas utilizadas entre os séculos XVI e XIX, enfatizando os métodos utilizados 

por esses materiais didáticos, bem como os princípios e ideias pedagógicas em que se 

pautavam, a fim de verificar como se deu a condução da educação brasileira no período em 

destaque.  

 

3.1 A CARTINHA JOÃO DE BARROS E O TRABALHO PEDAGÓGICO DOS JESUÍTAS 

 

Segundo Saviani (2011), o primeiro projeto educativo brasileiro, ou seja, o primeiro 

período das ideias pedagógicas no Brasil foi a pedagogia jesuítica. Esse projeto que teve como 

meta inicial “salvar as almas dos gentios” expandiu-se para horizontes maiores associando-se 

à instrução e ao ensino do ler, escrever e contar.  

A pedagogia jesuítica teve sua fase embrionária, conforme Saviani (2011), com o 

“período heróico”, o qual se inicia com a “colonização” e estende-se até o final do século 

XVI, tendo como expoentes o padre Manoel da Nóbrega e o padre Anchieta, os quais tiveram 

como missão a conversão dos gentios à fé católica pela catequese e pela instrução. Coerente 

com o pensamento da época, o modelo educativo adotado nessa tarefa desempenhada pelos 
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jesuítas pretendia formar um modelo de homem baseado nos princípios da escolástica e, para 

isso, fundaram as escolas de ler e escrever instalando-as em quase todas as aldeias e 

povoações. Essas escolas, também denominadas “casas de be-a-bá”, eram espaços 

extremamente rústicos, improvisados pelos jesuítas para implementarem a primeira 

experiência pedagógica praticada em terras brasílicas, conforme nos esclarecem Cassimiro e 

Silveira (2012, p. 218): 

 

O método pedagógico utilizado pelos jesuítas foi desdobrado nas práticas da 

catequese que, simultaneamente, instruíam as crianças a ler, escrever e 

contar. Em boa parte das aldeias da costa, por onde passavam, os padres 

inacianos estabeleciam “pequenos seminários”. Eram as chamadas casas de 

be-a-bá, espaços onde ministravam às crianças indígenas o ensino da 

doutrina e das primeiras letras. As casas de be-a-bá eram estruturadas em 

espaços pequenos e nesse mesmo lugar ocorria o ensino da fé e das letras.  
 

Essas casas cumpriam uma dupla função: catequizar e educar. Mesmo tendo que 

adaptar-se às condições da terra colonizada, esta experiência pedagógica significou a 

disseminação das bases da doutrina jesuítica em terras brasileiras. Neste momento, a instrução 

ainda não era considerada uma atividade social importante e a sua implantação teria que ser 

conveniente e interessar à camada dirigente, porque esta deveria servir de articulação entre os 

interesses metropolitanos e as atividades coloniais. Para atingir o objetivo dos senhores 

colonizadores, os jesuítas, segundo Neto; Maciel (2008, p 174), dedicavam-se à atividade para a 

qual foram designados:  

 

O trabalho de catequização e conversão do gentio ao cristianismo, motivo 

formal da vinda dos jesuítas para a Colônia brasileira, destinava-se à 

transformação do indígena em ‘homem civilizado’, segundo os padrões 

culturais e sociais dos países europeus do século XVI, e à subseqüente 

formação de uma ‘nova sociedade’. Essa preocupação com a transformação 

do indígena em homem civilizado justifica-se pela necessidade em 

incorporar o índio ao mundo burguês, à ‘nova relação social’ e ao ‘novo 

mundo de produção’. Desse modo, havia uma preocupação em inculcar no 

índio o hábito do trabalho, pelo produtivo, em detrimento ao ócio e ao 

improdutivo.  

 

O indígena precisava se adaptar à nova ordem social idealizada pela Coroa Portuguesa; 

precisava ser “salvo dos seus maus costumes” e adequar-se à concepção cristã de mundo. Para 

isso, como destacam Casimiro e Silveira (2012), a pedagogia adotada pelos jesuítas alternava 

um tempo de escola com um tempo de catequese para que os curumins ficassem a maior parte 

do tempo no espaço de colonização e de aprendizado dos novos costumes.  
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No entanto, mesmo com esse cuidado em afastar as crianças dos seus pais e, 

consequentemente, das suas crenças, o plano de estudos desenvolvido naquele momento, 

denominado de “estudos elementares”, além de lançar mão do método da repetição e 

memorização, utilizou-se de atividades adaptadas às experiências de vida dos indígenas para 

que estes se inserissem, inicialmente, no aprendizado do português, da doutrina cristã e da 

alfabetização para, posteriormente, avançar para o momento da profissionalização de mão de 

obra necessária para o desenvolvimento social da colônia. Pensar uma ação pedagógica que 

pudesse seduzir os nativos e incorporá-los às ações desenvolvidas pelos jesuítas era crucial 

pois, como nos esclarecem Ferreira Júnior e Bittar (2004, p. 180):  

 

Para ‘crescer’ e expandir-se, os valores ocidentais precisavam ser 

transmitidos de forma que pudessem ser aceitos e, para tal, os jesuítas 

recorreram às práticas mais condizentes com a cultura daqueles que eram o 

seu objeto de conversão. Observando seus costumes, logo perceberam a 

necessidade em investir em atividades centradas principalmente na música, 

na dança, na ‘teatralidade’ da vida tribal repleta de rituais, movimentos, 

cores, sons para que, por meio delas, o cristianismo fosse assimilado com o 

recurso dos próprios valores dos índios [...]. 

 

Nota-se que, na luta pela salvação, pela assimilação da cultura cristã e do dominador, os 

jesuítas criaram métodos e estratégias viáveis para que as crianças indígenas se apropriassem 

de um novo saber, o qual deveria ser expandido junto à sua tribo. A ideia era que essas 

crianças, ao retornarem às tribos, pudessem despertar nos pais o desejo em assimilar a cultura 

do homem branco. Para isso, os padres permitiam e estimulavam o convívio dos meninos 

órfãos, vindos de Lisboa, com os “curumins”, ganhando ao longo do tempo a confiança entre 

eles, como bem nos adverte Carvalho apud Pereira (2007, p. 96): 

  

Os padres exerciam grande influência sobre as crianças que, muitas vezes, 

fugiam de seus pais para irem ter com eles, porque os jesuítas aplicavam os 

meios mais convincentes, que lhes atingiam mais de perto os sentidos: o 

canto, a música e o aparato deslumbrador das cerimônias. Depois saíam com 

os primeiros convertidos em procissões, pelas aldeias, despertando a inveja 

nos não-convertidos, cantando rezas e entoando ladainhas, com as crianças 

carregando a cruz alçada. Isto sem se considerarem as representações de 

peças teatrais, escritas pelos próprios padres sobre a vida dos santos e 

encenadas diante das igrejas, cujas fachadas serviam de ‘pano-de-fundo’ e 

cujos intérpretes eram as próprias crianças assim ludicamente evangelizadas.  
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Para viabilizar o trabalho dos jesuítas na tarefa a ser desempenhada na Colônia, a 

Companhia de Jesus traz de Portugal um livro destinado a essa tarefa. Assim, temos no 

cenário da educação brasileira o primeiro livro didático: a cartilha de João de Barros. 

 

3.1.1 A Cartinha de João de Barros: memorização e memória da aprendizagem das primeiras 

letras pelo ideal cristão 

 

A cartinha de João de Barros é um compêndio onde se apresentam as letras do alfabeto, 

silabário e textos em forma de orações cristãs. Vale lembrar que esse se constitui como o 

primeiro material impresso para o ensino da leitura, pois antes se ensinava por papéis 

manuscritos, e que pretendia suplantar o método alfabético ou de soletração antiga, 

caracterizado pelo estudo simultâneo de todas as letras.  

Editada em Lisboa, em 1539, momento em que os jesuítas eram os educadores 

oficialmente reconhecidos em terras brasileiras, é possível concordar com Silva e Jesuíta 

(2013, p. 69) que se tratava de “[...] um manual voltado para a alfabetização e, 

principalmente, para o ensino dos preceitos básicos do catolicismo”. Esta constatação também 

se verifica no texto de Casimiro e Silveira (2012, p. 220), quando afirmam que “[...] para 

ampliar o conhecimento os padres faziam uso de cartilhas doadas por D. João III, 

possivelmente de João de Barros ou de Frei João Soares”.  

A cartilha tinha, portanto, uma dupla função: ensinar a ler e ensinar os mandamentos da 

igreja, mas sem perder de vista o desejo de unificação lingüística, da divulgação e 

consolidação da língua do colonizador como a língua a ser ensinada e aprendida pelo povo 

colonizado. Portanto, na condição de colonizados, os habitantes da colônia precisavam 

aprender a ler e escrever numa dada língua e, ao mesmo tempo, incorporar os valores e a fé da 

nação portuguesa, o que se pretendia cumprir com o uso de tal manual como bem anuncia 

Araújo (2008, p.7): 

 

A Cartinha de João de Barros tinha uma dupla tarefa: educar e evangelizar, 

pois as cartilhas, além de ensinar as primeiras letras, serviam como 

instrumento de evangelização ao levar a doutrina católica aos povos recém-

contactados pela expansão do Império. No mundo português do século XVI, 

a expansão do império lusitano acarretou também a expansão da língua 

portuguesa. Por sua vez, a expansão da língua portuguesa escrita não se 

limitou ao ultramar e teve, como instrumentos pedagógicos, por um lado, as 

cartilhas para aprender a ler e, por outro, as gramáticas e ortografias [...] 
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Esta cartinha, segundo Cagliari (1998, p. 22), referia-se a “cartilha” ou carta, 

significando “mapa de orientação” que trazia um alfabeto em letras góticas (de imprensa na 

época), tabela com combinações de letras para formação de sílabas; constatação retomada por 

Mariguela (2011, p.155), ao dizer que “a cartinha pode ser lida como um preciso mapa de 

navegação na língua e na doutrina cristã”; como também aos aspectos culturais a serem difundidos na 

Colônia, como bem descreve Le Du da Silva (2003, p. 27): 

 

Salta-nos aos olhos o conjunto lexical relativo ao mar, que evoca as viagens 

marítimas portuguesas. O Abecedário nomeia a fauna marítima (K – 

KAGADO (tartaruga)), X – XAROCO (espécie de peixe), um símbolo do 

universo imaginário marítimo (S – SEREIA), instrumentos de navegação (N 

– NAVIO, Q - QUADRANTE), objetos pessoais e caseiros que podem ser 

levados durante as viagens (C – CESTA, D – DADO, E - ESPELHO, F – 

FOGAREIRO, J - JARRA, P - PENTE, T-TESOURA, e V – UIOLA8 

:instrumento nacional português e uma arma de defesa (B-BESTA).  

 

É possível verificar que a primeira “lição” a ser ensinada são as letras que se apresentam 

distribuídas em duas páginas: na primeira as letras de A a M e na segunda, as de N a Z, 

conforme reprodução abaixo: 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Alfabeto ilustrado da Cartinha de João de Barros 
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Fonte: ARAUJO (2008, p.83 e 84) 

 

 

Acima de cada letra apresentada está associada uma ilustração em ordem alfabética e 

acima desta um substantivo grafado com a letra inicial; crença de que esse modelo de 

apresentação, além de embelezar o alfabeto, facilitaria a memorização e o reconhecimento da 

letra pelo aluno. Para João de Barros, o aprendizado seria mais eficiente e possível quando o 

aluno pudesse fazer a associação do sentido do signo (significado) ao significante (parte 

material do signo) ou seja, ao estabelecer uma relação da figura da ARVORE à sua forma 

acústica, o aprendizado da letra “A” poderia ser mais prazeroso; um modelo no qual, segundo 

Le Du da Silva (2003, p.24): 

 

[...] os saberes saltam aos olhos. Através da ordenação alfabética, que 

estrutura as ilustrações, o aluno primeiro é seduzido pelas imagens e pode 

sentir prazer em aprender a palavra a que se referem, ligando-se ao alfabeto. 

Eis a beleza e a riqueza de seu Abecedário.  

 

Outro aspecto interessante apontado pelo autor supra citado é o nível de complexidade a 

se observar na distribuição das letras e a sua relação com a apropriação do conhecimento já 

produzido, deixando-nos claro que na sua Cartinha, João de Barros pretendia ultrapassar os 
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limites do ler e escrever; para ele o ato de ler deveria ultrapassar a alfabetização, deveria 

estabelecer uma ponte com o conhecimento necessário para o desenvolvimento do homem, 

como nos descreve Le Du da Silva (2003, p26-27): 

 
Num primeiro grau de leitura, João de Barros parece ditar por símbolos a 

conduta do pedagogo diante da aprendizagem. Se dividirmos o abecedário 

em dois, no centro está a letra L (11°) – LIVRO e a imagem de um livro 

fechado. O ensino começa pela primeira letra do abecedário – A (1°) - 

ARVORE, a letra Z (22°) – ZODIACO termina-o. Nestes três símbolos, 

comuns ao Renascimento, já podemos afirmar que o céu (o zodíaco) e a terra 

(a árvore), estando nas pontas do alfabeto, sugerem a idéia de união (união 

entre a terra e o céu = a Criação). O alfabeto é uma ordem infinita e circular. 

Ora, a composição das letras entre si é infinita, as letras compõem as 

palavras, e as palavras exprimem sentidos, e os sentidos levam ao 

conhecimento. [...]  

Da árvore da Vida (A – ARVORE), símbolo da Ressurreição, da vida cristã, 

do Conhecimento, o homem (representado pela letra H-HOMEM) precisa ir 

em direção aos “segredos” ainda desconhecidos (o LIVRO fechado – letra 

L) que lhe podem ser “revelado” pelo conhecimento lingüístico, cultural e 

metafísico. 

[...] Enfim, à leitura simbólica e cultural une-se uma interpretação metafísica 

e espiritual. João de Barros parece ter sugerido o uso da prudência como 

qualidade moral e intuitiva, importante para o desenvolvimento do homem 

através do R-RAPOSA, do G-GATO. O conhecimento metafísico e 

espiritual também está representado no M-MOUCHO, no E-ESPELHO, e no 

O-OLHO. Estes três símbolos remetem à mesma ideia, isto é, o 

conhecimento que penetra nas travas da ignorância e eleva o homem. O 

moucho é o símbolo do mistério, o espelho, no qual uma lua cheia em forma 

de rosto sorri ao aluno/leitor parece sugerir o conhecimento alegre das 

profundezas de si, o conhecimento de seu duplo. Enfim, um grande olho 

aberto representa Deus, o Criador, grande arquiteto do Universo capaz de 

penetrar todos os segredos. 

 

Ensinadas as primeiras letras, associando-as às gravuras, Barros (apud Araújo, 2008) 

menciona que há outro ABC, com trinta e duas letras, algumas dobradas, sendo oito delas 

identificadas como as vogais portuguesas: 

 

 

Figura 2 – Outro alfabeto com letras dobradas da Cartinha de João de Barros 
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Fonte: ARAUJO (2008, p. 84) 
 

 

Ensinado esse novo alfabeto, o autor da Cartinha apresenta uma mandala que no seu 

entender, possibilita uma variedade de combinações de letras e sílabas. É o que nos informa 

Araujo, (2008, p. 11) ao destacar que:  

 

[...] as consoantes 'l', 'm', r' e 's' estão alocadas em triângulos e servem para 

formar a coda
6
 das sílabas. Entre os triângulos, há combinações de consoante 

e as cinco vogais cardinais. As dezesseis consoantes 'b', 'ç', 'd', 'f', 'g', 'j', 'l', 

'm', 'n', 'p', 'r', 's', 't', 'v', 'x' e 'z' formam o onset das sílabas. Portanto, a 

consoantes 'k', como em kágado e as consoantes dobradas 'ch','lh','nh' e 'qu' 

não aparecem na esfera. Ao redor do globo, notam-se os níveis que 

comporiam os vários extratos nos quais se encontrariam as partes móveis da 

mandala.  
 

Ao ir girando a mandala, o aprendiz, pelas combinações das consoantes com as vogais, 

estaria atendendo o que propunha o projeto de evangelização e doutrinação como bem se 

destacava no entorno da esfera: Meninos sabei nessa esp(h)era entrar sabereis 

sylabandomuybem soletrar. Tais palavras tinham um sentido para tal projeto, como nos 

esclarece Mariguela (2010, p.61):  

 

As palavras inscritas dizem da coisa: meninos - aqueles a quem a Cartinha é 

destinada; sabei - no imperativo afirmativo, o verbo, indicando a prudência, 

a sensatez, a compreensão e o conhecimento; nessa, indicando interioridade, 

inclusão; esfera, representando a própria figura enunciada (a adição das 

palavras, o 'nessa esfera' como expressão aludindo ao círculo clássico do 

conhecimento), a esfera do conhecimento da língua e da fé; entrar, tornar-se 

membro, passar de fora (da língua portuguesa e das leis de Deus) para 

dentro. Saber as primeiras letras linguísticas e as primeiras letras cristãs para 

no círculo do mundo poder entrar; sabereis, a conjugação verbal indica um 

fato que acontecerá no futuro próximo, entrar na roda implica a aquisição de 

um conhecimento, de um saber, na esfera silábica nomeada como o soletrar 

significando ler, pronunciando separada e sucessivamente as letras de uma 

                                                             
6
Coda: segmento consonântico que ocupa a parte final da sílaba.  
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palavra e aglutinando-as em sílabas, o exercício de soletração a serviço da 

memorização.  

 

 

Figura 3 – Modo de compor as sílabas da Cartinha de João de Barros 

 
                        Fonte: ARAUJO (2008, p.85) 
 

 

Com esse modelo esférico, Barros acreditava propiciar um fácil aprendizado das sílabas, 

mas, como nos esclarece Araujo, (2008, p. 11), “[...] a sugestão parece acertada, embora possa 

ter sido de difícil operacionalização ou até mesmo impossível no século XVI”.  

O próximo passo seria o momento de aprender a ler por agrupamento de letras em 

sílabas e palavras, utilizando-se de linhas para ligação das vogais à consoante, inicialmente 

pelo que se denominou de uma “flor-de-lis ramificada” e, posteriormente, a substituição desta 

por chaves e linhas (Araujo, 2007) como se verifica nas ilustrações a seguir: 

Figura 4 – Sílabas por ajuntamento de duas letras da Cartinha de João de Barros 
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Fonte: ARAUJO (2008, p. 125) 

 

Figura 5 – Sílabas por ajuntamento de três letras da Cartinha de João de Barros 

 
Fonte: ARAUJO (2008, p. 125) 

 

Figura 6 – Sílabas por ajuntamento de quatro letras da Cartinha de João de Barros 

 
Fonte: ARAUJO (2008, p. 128) 

Figura 7 – Sílabas ditongadas da Cartinha de João de Barros 
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Fonte: ARAUJO (2008, p. 90) 

 

 

E, por fim, apresenta algumas sílabas próprias da língua portuguesa e um texto 

esclarecendo “o proveito que tem saber muitas syllabas”
7
:  

                                                             
7
Tradução extraída de Araujo (2008, p. 91) 
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Figura 8 – O proveito de saber muitas sílabas da Cartinha de João de Barros
8
 

 
Fonte: ARAUJO (2008, p. 131) 

 

 

Inserido no contexto do século XVI, o autor da Cartinha deixa clara a sua opção pelo 

uso das sílabas, manifestando-se também contra o método da soletração que predominou da 

Antiguidade até a Idade Média. Naquele período, como nos esclarece Mendonça, (2013, p. 

24):  

 

[...] foi criado o alfabeto e o primeiro método de ensino: a soletração, 

também denominado alfabético ou ABC. [...] Iniciava-se pela aprendizagem 

das 24 letras do alfabeto grego e as crianças tinham que decorar os nomes 

das letras (alfa, beta, gama etc.), primeiro na ordem alfabética, depois em 

sentido inverso. Somente depois de decorar os nomes é que era apresentada a 

forma gráfica. A tarefa seguinte era associar o valor sonoro (antes me-

morizado) à respectiva representação gráfica (escrita). As primeiras letras 

apresentadas eram as maiúsculas, distribuídas em colunas, depois vinham as 

                                                                                                                                                                                              
O proveito que tem saber muitas sílabas. 

Dado que me nossa língua não sirvam algumas destas sílabas e assim tanto as terminadas em consoante como as 

ditongadas, falando e escrevendo, aconteçam poucas vezes, não  me pareceu sem fruto pôr exemplo delas, pois 

todas servem, assim no latim como em outras línguas. E o trabalho que nestas se levar será de grande proveito 

para os meninos, porque lhe fez a língua tão solta e acostumada a esta generalidade de sílabas que não se impeça 

na pronúncia das dicções; e, por mais, tira-lhe o cecear que é tão natural a todos, porque silabando e ditongando 

dicções estrangeiras, faz perder muita parte da pevide enquanto a língua é tenra. E estes pequenos princípios não 

parecem ociosos e sem fruto, porque, como diz Quintiliano: não é pouco sem o qual o muito não pode ser.  
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minúsculas. Quando os aprendizes haviam memorizado a associação das 

letras às formas, processo semelhante era feito com as famílias silábicas, 

iniciando-se pelas sílabas simples (beta-alfa = ba; beta – é = bé; beta – eta = 

bê), decoradas em ordem, até se esgotarem todas as possibilidades 

combinatórias. Mais tarde, vinha o estudo das sílabas trilíteras e assim por 

diante. Concluído o estudo da sílaba, vinham os monossílabos, depois os 

dissílabos, trissílabos e assim sucessivamente, como fazem as cartilhas. Os 

primeiros textos apresentados vinham segmentados em sílabas, depois eram 

apresentados em escrita normal, mas sem espaço entre as palavras e sem 

pontuação, fato que tornava a escrita mais complexa que a atual.  

 

No entanto, ao lermos a citação de Mariguela (2010) sobre palavras inscritas na 

mandala, nos deparamos com a presença do verbo soletrar no trecho “... na esfera silábica 

nomeada como soletrar significando ler...” o que nos leva a defender que a cartinha adotada, 

na tentativa de superar o antigo método, traz ainda, no bojo de suas orientações, marcas do 

passado, lembranças de um tempo de soletração que continua sendo revivido.  

O novo método é o que poderíamos denominar de silábico, com ênfase no processo da 

palavração: o autor dá ênfase à palavra. Contudo, estas palavras se alicerçam por uma 

ordenação de letras associadas às imagens numa sequência alfabética para, depois, estudar as 

sílabas que as compõem, ou seja, para aprender a ler e a escrever. O objetivo funda-se na 

memorização e repetição de uma aprendizagem prioritária da leitura tomando-a apenas como 

o ensino de uma técnica de decifração de um elemento gráfico em um elemento sonoro, 

crença de que ensinando a codificação e decodificação, a criança aprendia a ler, como bem 

ressalta Cagliari (1998, p 22):  

 

[...] o método estava mais voltado para a decifração da escrita do que 

escrever corretamente [...] a pessoa decorava o alfabeto, tendo o nome das 

letras como guia para sua decifração, decorava as palavras-chave, para pôr 

em prática o princípio acrofônico, próprio do alfabeto, e depois punha-se a 

escrever e a ler, interpretando, nas ‘táboas’ (ou tabuadas), as sílabas da fala 

com a correspondente forma de escrita.  

 

No final da “Cartinha”, vinham os mandamentos de Deus e da Igreja e algumas orações, 

pois considerando o propósito de difusão dos valores e da fé da nação portuguesa, a proposta 

didático-pedagógica não poderia fugir aos propósitos doutrinários implicados na educação 

jesuítica.  

 

Figura 9 – Preceitos e Mandamentos da Igreja, na Cartinha de João de Barros
9
 

                                                             
9
 Tradução  extraídas de Araújo,  2008, p. 92 – Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós 

entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. 

Amém.  
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Fonte: ARAUJO (2008, p. 133) 

 

 

Para visualizar o exposto e ir construindo uma referência para analisar a marcas 

revividas e rememoradas em “novas cartilhas”, traçamos um quadro com aspectos que 

caracterizam a estrutura da Cartinha de João de Barros: 

 

Quadro 2- Estrutura da Cartinha de João de Barros 

Cartilha João de Barros 

Alfabeto ilustrado: letra relacionada ao nome da gravura 

Novo alfabeto com 31 letras destacando as vogais e consoantes 

Formação de sílabas: consoantes + vogais por chaves e linhas 

Formação de sílabas com 2 letras 

Formação de sílabas com 3 letras 

Formação de sílabas com 4 letras 

Silabas ditongadas 

Formação de palavra-chave 

Textos religiosos / Orações 

Método: sintético 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base no levantamento bibliográfico 

 

 

Pelo exposto, constatamos que a primeira cartilha adotada como oficial no ensino 

brasileiro nos revela que a preocupação com o método de ensino para ler e escrever já se fazia 

presente na educação jesuítica. Buscando combater o método da soletração instituído na 
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Antiguidade, a Cartinha de João de Barros traz a proposta de trabalho pautada no uso do 

método sintético. Importante destacar que, associado ao investimento do aprendizado da 

leitura e da escrita, via adoção de um livro didático ainda no século XVI, é possível verificar 

na história da educação que, ainda nesse século, os jesuítas tiveram a preocupação de 

regularizar o ensino brasileiro, o que se deu com a promulgação do Ratio ataque Institutio 

Studiorum Societatis Iesu, mais conhecido como Ratio Studiorum.  

Este documento teve sua origem em 1552, vinculado à constituição da Companhia de 

Jesus, liderada por Inácio de Loyola e colocado em ação para aplicação, estudo e 

sistematização, nos colégios jesuíticos. Após análise e reformulações por comissões 

instituídas, o plano teve sua versão final divulgada em 1599. Apontava detalhadamente as 

obrigações dos mestres e demais componentes da hierarquia educacional jesuítica, como as 

regras do provincial, do reitor, do prefeito de estudos, além do plano de estudos e processos 

didáticos a serem adotados para consolidação da aprendizagem e, seguramente também da 

aculturação. Trata-se, portanto, de um detalhado manual de organização pedagógica e 

administrativa para adoção de princípios educativos considerados socialmente aceitos pela 

corte portuguesa.  

Naquele período, o Ratio tornou-se lei, com o objetivo de sistematizar o processo 

educativo. Nele, a metodologia é bastante pormenorizada, com a sugestão de processos 

didáticos para serem utilizados para a transmissão dos conteúdos e dos estímulos pedagógicos 

pré-estabelecidos para assegurar e consolidar a formação do aluno. Segundo Bortoloti, (2003, 

p. 3): 

 

Além de ditar o comportamento dos membros da hierarquia educacional 

jesuítica, esse documento apontava o que os mestres deveriam ensinar e o 

modo como os assuntos predeterminados deveriam ser abordados. Portanto, 

o Ratio não era apenas um programa, mas um rigoroso método de ensino. 

 

Tendo como meta o desenvolvimento das capacidades para o exercício da virtude, a 

pedagogia jesuítica, por meio desse plano de ensino, combinava os estudos humanísticos com 

os estudos científicos uma vez que o objetivo era formar homens que soubessem pensar e 

escrever. Para tanto, enfatizava a repetição, disputas e interrogações. Nas regras explícitas 

tanto aos professores quanto ao Prefeito de Estudos, era latente a preocupação dos jesuítas na 

forma de condução dessas disputas, como ilustra a citação destacada do RATIO STUDIORUM 

apud FRANCA, (1952, p.138-139). 
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[...] não permita que nenhuma dificuldade sobre a qual se discute, fique 

terminada a discussão, tão escura quanto antes, mas procure que, uma vez 

ventilado um assunto, seja ele cuidadosamente explicado pelo que preside. 

Nem deverá ele resolver as objeções mas dirigir os argüentes e os 

defendentes; e deste ofício se desempenhará com mais dignidade se 

conseguir não argumentando (ainda que uma vez ou outra convenha fazê-lo), 

mas interrogando, que melhor esclareça a dificuldade  

 

Tinha-se como pressuposto que as repetições das aulas, as disputas e interrogatórios 

formavam o espírito do homem. No entanto, estes interrogatórios tratavam especificamente 

dos pontos ensinados em sala de aula. As repetições foram ressaltadas em diversas regras 

comuns aos professores no objetivo de que se tornassem constantes em sala de aula, como se 

registra no RATIO STUDIORUM apud FRANCA, (1952, p.146). 

 

Todos os dias exceto o sábado, os dias feriados e festivos, designe uma hora 

de repetição aos nossos escolásticos para que assim se exercitem as 

inteligências e melhor se esclareçam as dificuldades ocorrentes. Assim, um 

ou dois sejam avisados com antecedência para repetir a lição de memória, 

mas só por um quarto de hora; em seguida um ou dois formulem objeções e 

outros respondam; se ainda sobrar tempo, proponham-se dúvidas. E para que 

sobre procure o professor conservar rigorosamente a argumentação em 

forma [silogística]; e quanto nada de novo se aduz corte a argumentação. 

 

O trabalho do mestre se voltava para as questões de ensino de maneira eficiente. Assim, 

os métodos tinham a finalidade de fazer com que o aluno gravasse as informações 

transmitidas pelo professor e pudesse repeti-las sem questionamento e nem discussões. No 

desenvolvimento deste trabalho, o mestre podia contar com a ajuda de um decurião, ou seja, 

de um aluno que já tivesse o domínio das letras e exercesse a função de auxiliar do professor. 

Para cumprir com todas as determinações próprias do referido documento, o professor 

utilizava-se de uma metodologia prescrita no plano de ensino designado para todas as escolas 

jesuíticas, o qual compreende, segundo Castanho (2013), as seguintes etapas: a preleção, a 

composição e a imitação.  

A preleção era o ponto chave do sistema didático do Ratio. O professor apresentava o 

que seria estudado, ou seja, apresentava antecipadamente o que o aluno iria estudar, 

destacando todas as dificuldades do autor e do texto a fim de que os alunos se sentissem 

estimulados a “imaginar”; a “inquietar-se intelectualmente” acerca do tema proposto. Após 

esse estudo do texto, o aluno passaria para a fase da composição quando já teria os elementos 

necessários para compor um texto nos moldes da escrita de um autor clássico estudado o que 

constituía a imitação.  
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As lições deveriam ser decoradas para serem “recitadas” em espaços onde as disputas se 

apresentavam como um momento de apreciação do saber. Embora os castigos físicos não 

fossem preponderantes na pedagogia jesuítica, os prêmios eram estabelecidos e a emulação 

constituía uma das forças psicológicas mais eficientes, o que, segundo Castanho (2013), 

estaria em concordância com o surgimento da burguesia que começava a valorizar o mérito 

pessoal. Nesse sentido, as competições, que podiam ser públicas ou privadas, semanais ou 

mensais, eram tidas como verdadeiros duelos intelectuais, que, segundo a concepção jesuítica, 

estimulavam o aprendizado. Também Veiga (2004, p 34) nos esclarece que:  

 
Os pressupostos didáticos diluídos na Ratio Studiorum enfocavam 

instrumentos e regras metodológicas compreendendo o estudo privado, e 

quem ao mestre prescrevia o método de estudo, a matéria e ao horário; as 

aulas, ministradas de forma expositiva; a repetição, visando repetir, de cor e 

expor em aula; o desafio, estimulando a competição a disputa, outro recurso 

metodológico visto como uma defesa de tese. Os exames eram orais e 

escritos, visando avaliar o aproveitamento do aluno.  
 

Assim, segundo recomendações do Ratio, a avaliação deveria ser feita pelo mestre, 

instrumento por onde este deveria observar o interesse, o engajamento e o desenvolvimento 

do aluno durante o andamento da aula. Os exames, de maneira geral, eram escritos podendo 

ser dois ou mais, de acordo com a necessidade de cada curso. A prescrição de como deveria 

ser feita a correção dos exames também estava detalhado no referido plano. 

No que tange ao currículo, o Ratio constituía-se de três períodos de estudos. O primeiro 

denominava-se o estudo das Letras ou Humanidades, com duração de aproximadamente sete 

anos e o predomínio do ensino da Gramática; foi o curso que mais se expandiu pela colônia, 

podendo ser considerado o alicerce da estrutura educacional jesuítica. O objetivo dessa etapa 

era que o aluno pudesse se expressar de forma clara, utilizando, adequadamente, das 

estruturas linguísticas próprias da língua portuguesa.   

Em seguida, o aluno deveria, por meio da sua formação em escrita, aperfeiçoar os 

estudos da gramática e da retórica, utilizando-se para isso da literatura clássica e dos autores 

cristãos. Por fim, ingressaria no curso de Teologia, fase que mais interessava à Ordem dos 

Jesuítas, pois, concretizava-se aqui a formação plena do homem segundo Saviani (1984, p. 

12): 

 

O plano de instrução era consubstanciado na Ratio Studiorum, cujo ideal era 

a formação do homem universal, humanista e cristão. A educação se 

preocupava com o ensino humanista de cultura geral, enciclopédico. [...] 

Esses eram os alicerces da Pedagogia Tradicional na vertente religiosa [...], é 
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marcada por uma “visão essencialista de homem, isto é, o homem 

constituído por uma essência universal e imutável”. A essência humana é 

considerada criação divina e, assim, o homem deve se empenhar para atingir 

a perfeição, para fazer por merecer a dádiva da vida sobrenatural.  

 

Quanto ao horário, Franca (1952) descreve que o Ratio dispõe de cinco horas por dia de 

estudos, sendo duas e meia pela manhã e as demais no período da tarde. O tempo era 

minuciosamente distribuído entre o grego e o latim, a prosa e a poesia, e os diversos 

exercícios escolares, preleção, lição, composição, desafio etc. A ordem dos estudos poderia 

ser alterada de acordo com os costumes locais. 

Diante das condições próprias da Colônia, o método sofreu algumas adaptações e a 

primeira das concessões foi o aprendizado da língua nativa. Esse aprendizado constituiu-se 

em uma das estratégias utilizadas pelos jesuítas para assegurar que os curumins se 

adequassem aos ensinamentos da doutrina e aos exercícios de ler e escrever, conforme destaca 

Bortoloti, (2003, p. 8): 

 

O que primeiro pode ser caracterizado como uma concessão, e até mesmo 

como uma adequação à cultura nativa, é o esforço empreendido no sentido 

de aprender a língua, mesmo que esse tenha se dado de forma generalizada 

[...]. aprender a língua e traduzir orações e músicas católicas para esta 

‘língua geral’ tornou-se traço significativo do trabalho dos missionários. A 

elaboração de gramáticas fez com os jesuítas incorporassem o aprendizado 

da língua às instituições educacionais da Ordem. 

 

Essa adaptação foi além das Primeiras Letras, pois imbuídos da determinação 

colonizadora, até mesmo no curso de Letras, o Grego, previsto oficialmente, cedeu lugar ao 

Tupi; estratégia sabiamente utilizada pelos jesuítas para que seus objetivos fossem sendo 

paulatinamente atingidos, mesmo que isso lhes acarretasse algumas críticas.  

Tendo como fim último a conversão dos índios ao catolicismo, os missionários 

perceberam que isso se viabilizaria com maior eficácia quando da aproximação das duas 

culturas, o que se concretizaria via linguagem. As histórias narradas pelos índios, associadas 

aos seus ritos e costumes, foram aproximadas daquelas advindas da civilização européia para 

que a catequização e a educação pudessem ser postas em prática, como também asseguram 

Casimiro; Silveira (2012, p. 215): 

 

Embora ensinassem as primeiras letras, a preocupação inicial dos padres 

estava em catequizar os habitantes da terra, a gente pagã, perdida em seus 

maus costumes e que carecia dos ensinamentos e doutrinas da fé cristã.  
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Outra estratégia para fortalecer essa conversão foram os aldeamentos, tentativa de um 

projeto civilizador cuja meta era afastar os nativos dos seus antigos hábitos. Isolando grupos 

de nativos em diferentes territórios, os jesuítas começam empreender a construção de casas e 

colégio, trabalho realizado com parcos recursos financeiros e de mão-de-obra. Nessas 

circunstâncias, buscam angariar junto à Corte a aquisição de fazendas com escravos negros 

para o sustento desse novo empreendimento, o que contrariava as normas da Companhia.  

Diante dos obstáculos e da determinação em ampliar o trabalho missionário, os jesuítas 

inserem mais uma inovação no Ratio Studiorum adotado no Brasil: o ensino profissional 

como nos informa Bortoloti (2003, p11): 

 
Os padres que missionavam no Brasil encontraram nas brechas oferecidas 

pelo Ratio Studioruma oportunidade de trabalhar seguindo as evidentes 

necessidades locais. Os jesuítas introduziram o ensino profissional, pois para 

a construção das casas, igrejas, fazendas, colégios, aldeias e vilas era 

necessária mão-de-obra formada nos mais variados ofícios, visto que a 

sociedade colonial pedia profissionais. Os padres procuravam suprir o 

mercado, pedindo que viessem oficiais especializados do reino e 

paralelamente aprendiam eles próprios os diversos ofícios para ensinar aos 

colonos e índios. O aprendizado de cada ofício, pelo que podemos verificar, 

dava-se de modo informal e prático, durante a execução de uma obra ou no 

exercício do ofício. Os jesuítas aprendiam para ensinar e também para 

executar, colaborando com o progresso da colônia. 
 

No aspecto pedagógico, alterações também foram ocorrendo. Uma delas foi a inserção 

da educação musical. Com a vinda dos meninos órfãos de Lisboa para ocuparem as escolas 

recém criadas na colônia, os jesuítas perceberam que os índios mirins se deixavam atrair pelas 

canções daqueles. Buscando atingir seus objetivos nessa trajetória educativa, principalmente 

dentro dos aldeamentos, inseriram a música no currículo, elaborando um “repertório de 

composições em estilo indígena, utilizando até mesmo os instrumentos dos nativos” 

(BORTOLOTI, 2003, p.16). 

Além da música, os jesuítas encontraram no teatro também um forte aliado para a 

promoção da educação e da evangelização. Embora, o teatro já estivesse previsto pelo Ratio, 

as peças não foram encenadas na língua clássica como estava estabelecido; os jesuítas as 

encenaram na língua tupi ou no português que, naquela ocasião, eram as línguas acessíveis 

aos nativos e à população da colônia.  

Com o passar dos anos, a escola dos jesuítas acolhe também os filhos dos grandes 

senhores de engenho, os quais, após os estudos elementares, continuariam sua formação na 

Corte Portuguesa, conforme assegura Saviani (2011, p. 43): 
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O plano iniciava-se com o aprendizado do português (para os indígenas); 

prosseguia com a doutrina cristã, a escola de ler e escrever e, opcionalmente, 

canto orfeônico e música instrumental; e culminava, de um lado, com o 

aprendizado profissional e agrícola e, de outro lado, com a gramática latina 

para aqueles que se destinavam à realização de estudos superiores na Europa 

(Universidade de Coimbra).  
 

Por todo século XVII e até meados do século XVIII, as escolas são progressivamente 

criadas, mas não dão conta de atender a demanda da colônia, o que obrigava muitos pais a 

contratarem professores para ministrarem aulas particulares em suas próprias casas. Estes, 

diante da escassez de material impresso para o ensino da leitura, valiam-se do ABC, do qual 

tratamos a seguir.  

 

3.2 AS CARTAS DO ABC COMO EXPRESSÃO DO MÉTODO SINTÉTICO DE 

ALFABETIZAÇÃO 

 

 

Devido ao crescimento das trocas comerciais e da burguesia, em todo o século XVI, há 

uma crescente preocupação em ensinar a língua da corte aos povos colonizados com um 

interesse muito grande também de proteger a fé católica diante da ameaça crescente do 

protestantismo. Estas questões exigiam novas formas de organizar o aprendizado da língua 

escrita. Emerge daí as Cartas do ABC, um recurso didático que tem sua origem na 

Antiguidade e, por subsidiar o trabalho do professor numa época em que não se dispunha de 

facilidade de impressão, normalmente era confeccionado pelos próprios mestres. No Brasil, 

foi bastante utilizado, mesmo quando já se dispunha das cartilhas mais elaboradas, pois diante 

da crescente expansão das escolas a partir do século XVII, estas não chegavam da Corte em 

número suficiente para atender a demanda.  

Sendo um recurso destinado ao ensino elementar, apresentava inicialmente o abecedário 

maiúsculo e minúsculo em letras bastão, de imprensa e cursiva conforme figura 10:  

 

 

Figura 10- Alfabeto maiúsculo e minúsculo, na Carta do ABC 
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Fonte: Método ABC, impresso pela Caderbrás, Ind. Brasileira (s/, p. 1-4) 

 

 

Como se observa nas figuras acima, destacava-se vogais e consoantes e trazia associado 

ao ensino do alfabeto alguns rudimentos da aritmética. Prevalecia, assim, a arte do ler, do 

escrever e do contar. Algo que muitas vezes causava sofrimento ao aprendiz, como o que se 

vê registrado no livro Infância de Graciliano Ramos (1985 p. 102): 

 

 

Enfim consegui familiarizar-me com as letras quase todas. Aí me exibiram 

outras vinte e cinco, diferentes das primeiras e com os mesmos nomes. 

Atordoamento, preguiça, desespero, vontade de acabar-me. Veio o terceiro 
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alfabeto, veio o quarto, e a confusão se estabeleceu, um horror de 

qüiproquós. Quatro sinais com uma só denominação. Se me habituassem às 

maiúsculas, deixando as minúsculas para mais tarde, talvez não me 

embrutecesse. Jogaram-me simultaneamente maldades grandes e pequenas, 

impressas e manuscritas. Um inferno... 

 

Ao avançar nesse processo, o aprendiz partia para a leitura e memorização dos 

silabários organizados em nove “cartas do ABC”, ou seja, listas compostas de sílabas de 

diferentes padrões silábicos. Segundo Carvalho (2005), o objetivo era ensinar os três padrões 

silábicos mais comuns do português consoante + vogal (ba, va, na); vogal + consoante (al, ar, 

an) e consoante + consoante + vogal (fla, bra, tra). A primeira carta (figura 11) ilustra o 

silabário de duas letras; monossílabos com sílabas formadas com todas as letras do alfabeto:    

 

Figura 11- Primeira Carta do ABC - Monossílabos 

 
Fonte: Método ABC, impresso pela Caderbrás, Ind. Brasileira (s/, p. 5) 

 

 

A segunda carta (figura 12), com os ditongos formados com as vogais e também a 

junção desses com todas as consoantes formando monossílabos com três letras: 

 

Figura 12- Segunda Carta do ABC – Ditongos 
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Fonte: Método ABC, impresso pela Caderbrás, Ind. Brasileira (s/, p. 6) 

 

 

Na terceira carta (figura 13), as vogais são aglutinadas à letra l –  al, el, il, ol, ul – e, 

depois escritas com a junção das consoantes, como se vê na gravura abaixo. Do mesmo modo 

serão trabalhadas as cartas do AS – ES – IS- OS- US; do AR-, ER, IR, OR, UR; do NA, EM, 

IN, ON, UM. 

 

Figura 13- Terceira Carta do ABC – sílabas 

 
Fonte: Método ABC, impresso pela Caderbrás, Ind. Brasileira (s/d, p. 7) 

 

 

No final, na nona carta, são ensinadas os dissílabos iniciados com as letras de A a Z 

com destaques das sílabas (figura 14), uma vez que estas se apresentavam nas palavras, 

separadas por hífen.  
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Figura 14- Nona Carta do ABC – Palavras separadas por hífen 

 
Fonte: Método ABC, impresso pela Caderbrás, Ind. Brasileira (s/d, p. 13-14) 

 

Esse procedimento de separar as sílabas por hífen, segundo Frade (2012), é um recurso 

herdado desde a Antiguidade que normalmente aparece nos livros de soletração e abecedários 

cristãos até o século XVIII. Imagina-se que tal formatação de registro para aprendizado da 

leitura tenha sido inventada para ajudar a ler por soletração, pelo reconhecimento das 

unidades maiores que as letras – as sílabas. Na época, acreditava-se como afirma Frade (2012, 

p. 179): 

 

[...] que o hífen tanto servia como traço de união ou como traço de 

separação, ou seja, ele poderia ser uma pista para a análise e um indicativo 

para a síntese. Essas seriam operações mentais necessárias para aprender a 

ler. 

Após o aprendizado das palavras o aluno passaria à leitura de frases que traziam 

conteúdos vinculados à profecia da fé a ser disseminada pela escolarização, em formato de 

máximas morais como as seguintes: O amor de Deus é o princípio da sabedoria; Sem religião e 

sem justiça não há liberdade; A religião tem por pedestal a humanidade; A preguiça é a chave da 

pobreza, etc. 

Pela sua configuração, as Cartas do ABC estavam vinculadas a um dos mais 

tradicionais métodos de alfabetização, ao método sintético, processo alfabético, pois a ênfase 

estava em priorizar os elementos mínimos da língua. Pela combinatória de letras e sons, o 
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aluno, por meio da soletração, formava sílabas e destas teria que ir formando palavras isoladas 

e sem sentido para ele.  

As cartas do ABC firmaram uma tradição na história da escola primária brasileira pois, 

mesmo com a importação de cartilhas portuguesas e editoração de cartilhas nacionais, este 

manual foi editado até os anos 50 do século XX, principalmente em escolas do meio rural 

onde ainda era muito comum a existência de professores leigos. Resistiu às inovações 

promovidas pelos partidários dos “novos” métodos que chegaram para superar a soletração e 

integra as lembranças de muito brasileiros que, ao relatarem suas “memórias” de 

escolarização, dizem ter sido alfabetizado por esse “método”. Vejamos alguns exemplos, a 

começar pelo escritor Graciliano Ramos que retrata no livro Infância (1953, p. 36) suas 

lembranças amargas desse tempo de aluno. Diz ele:  

  

Aquela velha carta de ABC dava arrepios. Três faixas verticais borravam a 

capa, duras, antipáticas; e, fugindo a elas, encontrávamos num papel de 

embrulho o alfabeto, sílabas, frases soltas e afinal máximas sisudas. 

Suportávamos esses horrores como um castigo e inutilizávamos as folhas 

percorridas, esperando sempre que as coisas melhorassem. Engano: as letras 

eram pequeninas e feias; o exercício de soletração, cantando, embrutecia a 

gente; os provérbios, os graves conselhos morais ficavam impenetráveis, 

apesar dos esforços dos mestres arreliados, dos puxavantes de orelha e da 

palmatória. ´A preguiça é a chave da pobreza’ , afirmava-se ali. Que espécie 

de chave seria aquela? Aos seis anos, eu e meus companheiros de 

infelicidade escolar, quase todos pobres, não conhecíamos a pobreza pelo 

nome e tínhamos poucas chaves, de gaveta, de armários e de portas. Chave 

de pobreza para uma criança de seis anos é terrível. Nessa medonha carta, 

que rasgávamos com prazer, salvaram-se algumas linhas. ‘Paulina mastigou 

pimenta’. Bem, conhecíamos pimenta e achávamos natural que a língua de 

Paulina estivesse ardendo. Mas que teria acontecido depois? Essa história 

contada em três palavras não satisfazia, precisávamos saber mais alguma 

coisa a respeito de Paulina. O que ofereciam, porém, à nossa curiosidade 

eram conceitos idiotas: Fala pouco e bem: Ter-te-ão por alguém! Ter-te-ão? 

Esse Terteão pra mim era um homem, e nunca pude compreender o que ele 

fazia na última página do odioso folheto. Éramos realmente uns pirralhos 

bastante desgraçados. 

 

Outro romancista brasileiro que rememora esse método é Antonio Torres, nascido na 

Bahia em 1940, que, em crônica dedicada ao dia do Escritor, retrata o tempo em que foi 

alfabetizado e, como ele mesmo relata (TORRES, 2005, p. 17), primeiro recurso de leitura lhe 

é apresentado o ABC:  

 

O primeiro [dia] foi aquele em que sua mãe lhe mostrou um ABC, passando 

em seguida a dizer os nomes das letras. Jamais esqueceria o encantamento 

que o desenho delas lhe provocou logo à primeira vista. Arrumadas em filas 

no abecedário, formavam um conjunto enigmático. Cada uma, porém, tinha 
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sua própria identidade e personalidade, como as coisas e as pessoas. E eram 

elas que davam registro a tudo o que há na Terra e no Céu, compreenderia 

depois, quando aquela senhora chamada Durvalice começou a juntá-las em 

sílabas – bê-á-bá, bê-é-bé... – e, nos dias seguintes, em vocábulos que 

passariam ao reino das frases. Ivo-viu-a-uva... 

 

As cartas também fazem parte da escola vivida por Cora Coralina (1983) que aprendeu 

a ler no começo do século XX e deixa registrada em sua poesia as lembranças desse ABC:  

 

Quanto daria por um daqueles duros bancos onde me sentava, nas mãos a 

Carta do ABC, a cartilha de soletrar, separar vogais e consoantes. Repassar 

folha por folha, gaguejando as lições num aprendizado demorado e tardio. 

Afinal vencer e mudar de livro
10

.  

 

 Ainda enfatizamos depoimentos de professores que, na década de 1990, 

desempenhavam a função de alfabetizador e trazem nas suas lembranças o aprendizado da 

leitura pelo referido livro conforme depoimentos registrados em Carvalho (2005, p. 21): 

 

Comecei a aprender a ler com a carta do ABC, a professora marcava uma 

lição e mandava que eu fosse lendo. Depois como era costume, vinha tomar 

a lição, o que não era fácil, principalmente porque usava um pedaço de papel 

com um buraquinho, no qual aparecia apenas uma letra. Ainda por cima, não 

seguia uma sequência, fazia o que se chamava de leitura de saltitar, ou seja, 

mudava de uma letra para outra.  

 

Iniciei minhas primeiras leituras aos sete anos, usando uma carta do ABC. O 

resultado não foi muito satisfatório porque repeti duas vezes. Era uma 

verdadeira tortura. A professora pegava um pedaço de papel, rasgava do 

tamanho das letras, colocava em cima da página e mandava ler. O pior é que 

havia letras manuscritas, de imprensa, maiúsculas e minúsculas, uma salada 

de letras.  

 

Tais depoimentos confirmam a existência desse método ao longo dos tempos nas 

escolas brasileiras e, atestam também que, além da soletração, as “Cartas do ABC” traziam 

outras marcas de permanência do método de ensino divulgado na cartilha antes oficializada, a 

exemplo de: 

1. apresentação do alfabeto, dividindo-o em vogais e consoantes; 

2. o uso da sílaba ditongada com a ressalva de que na Carta do ABC, além de unir as 

vogais entre si, unia-as com as consoantes conforme se verifica na figura 12;  

                                                             
10

 Excerto do poema Voltei, de Cora Coralina (2001). 
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3. adoção do método silábico, pois do mesmo modo que a Cartinha de João de 

Barros, as Cartas do ABC estabelecem a junção consoante + vogal  em estrutura 

silábica de duas e três letras;  

4. formação de palavras a partir da junção das sílabas;  

5. conservação de preceitos morais, seja pela via da religiosidade na Cartinha de 

João de Barros com os textos do catecismo, seja nas Cartas do ABC com as 

“máximas morais” em formato de frases moralizadoras.  

Poucas são as discrepâncias entre elas. Destacamos o uso do hífen nestas últimas para 

marcar as sílabas na escrita das palavras e enfatizar o método da soletração como o mais 

apropriado para se aprender a ler.  

Enfatizamos aqui que o professor, ao confeccionar seu material de ensino, buscava em 

seu “baú de memórias” aspectos que o vinculavam a um método já vivenciado. Estes são os 

livros didáticos disponíveis para o ensino das primeiras letras nos ambientes de ensino 

existentes em terras brasileiras, no decorrer do século XVI até meados do século XVIII, 

quando temos a expulsão dos jesuítas da colônia.  

Nesse período, especificamente, no ano de 1759, temos na educação brasileira a adoção 

das novas disposições educacionais prescritas pelo Marquês de Pombal que, imbuído dos 

princípios liberais do movimento Iluminista, vê a necessidade de formar um novo homem - o 

comerciante e o homem burguês. O currículo e a metodologia jesuítica são substituídos pelas 

aulas régias
11

, pelo uso obrigatório da língua oficial da corte portuguesa, pelo pensamento, e 

apenas o pensamento/intenção, da escola pública e laica. Suas reformas como Ministro 

daquela época, visavam transformar a sociedade portuguesa conforme os movimentos sociais, 

econômicos e políticos da Europa do século XVIII; pretendiam a implementação de um 

ensino considerado científico e necessário para uma nova sociedade pautada nos valores do 

sistema de produção pré-capitalista, como nos esclarece Nascimento (2007, p. 191): 

 

A educação torna-se uma questão pública e não de fé, que pode ser tratada 

pelas entidades civis, o que de alguma forma a define como integrada num 

campo social independente da tutela da estrutura religiosa (que não dos 

religiosos) e, portanto, podendo ser pensada segundo regras próprias, como 

uma coisa em si.  
 

O espírito moderno nascente tecia críticas a uma formação puramente cristã; novos 

ideais e nova filosofia de vida e de educação deveriam fazer parte desse novo cenário social 

                                                             
11

 Aulas criadas em Portugal no ano de 1759, no contexto das reformas políticas, administrativas, econômicas e 

culturais promovidas pelo ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, futuro Marquês de Pombal, durante o 

reinado de d. José I. Estas aulas marcam o surgimento do ensino público oficial e laico. 
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pretendido.  Emergia uma nova sociedade, um país recém-independente que necessitava 

estruturar-se. E, nesse processo de estruturação, a organização de um sistema público de 

ensino torna-se necessário na construção e garantia da ordem e do discurso civilizatório. O 

método adotado pelos jesuítas precisava ser substituído por um novo método que se 

coadunasse com as ideias liberais da época, com o projeto de construção do Estado Nacional, 

portanto, da descolonização pretendida pelas elites monárquicas. Entretanto como destaca 

Castanho (2013, p. 5), o ano de 1759 pode ser datado como o período de extinção do Ratio 

Studiorum mas “[...] isso não significa, porém, que  tal metodologia desaparecesse como por 

encanto”. Para corroborar tal fato, o referido autor (2013, p. 6) lança mão de episódios da 

literatura e nos relata que,  

 

[...] em Memórias de um Sargento de Milícias, Manuel Antonio de Villela 

descreve que as aulas régias seguiam o método simultâneo, dispondo o 

mestre de uma pequena mesa e os alunos de uma grande, cheia de pequenos 

furos para os tinteiros. As lições, no estilo jesuítico, eram memorizadas pelos 

discípulos, que cantavam em coro, numa algazarra às vezes cortada pelo uso 

da palmatória. 

 

Nesse período, na Europa, torna-se forte a influência do pensamento liberal e iluminista, 

da implantação de escolas públicas com o objetivo de “difundir as luzes garantindo, em todos 

os povoados, o acesso aos rudimentos do saber que a modernidade considera indispensáveis 

para afastar a ignorância” (SAVIANI, 2011, p 126). Escolas são instituídas por força da lei 

para garantir e generalizar a instrução necessária para as classes subalternas; para “preservar e 

garantir o funcionamento do Estado Monárquico, a unidade e a integridade nacional, mais a 

manutenção da estrutura social regida pela economia escravista” (NEVES, p 1). Os novos 

idealizadores da educação iniciam suas tentativas de implantação de um método que pudesse 

suplantar o ensino jesuítico e que pudesse atender a uma camada mais ampla da sociedade, 

instruindo, inclusive com maior rapidez um maior número de alunos iluministas. 

Desenvolvia-se, desse modo, um método de instrução que se articulava com o interesse estatal 

de expansão do poder: o método lancasteriano ou método mútuo.  

Esse método, coadunando-se com as ideias do iluminismo português, em especial, com 

a oficialização do ensino idealizado desde a expulsão dos jesuítas no ano de 1759 até por 

quase todo o século XIX convergia para a necessidade do emprego de um método pedagógico 

que fosse rápido, eficaz e econômico na tarefa de “civilizar” a sociedade da antiga colônia. 

Outro atributo ligado ao método era sua organização intrínseca, bastante rígida e formadora 
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de alunos disciplinados e de formação de grupos habituados à ordem e à hierarquia, tudo que 

se desejava a elite imperial naquele contexto.  

Importante aqui o destaque de que o método lancasteriano ou método mútuo não fez 

parte da orientação educacional empreitada por Pombal, mesmo porque este método não havia 

sido divulgado quando o Marquês assumiu essa nova tarefa em terras brasileiras. Contudo, os 

ideais iluministas que sustentaram as suas reformas ofereceram as condições necessárias para 

que os intelectuais, políticos e sujeitos educacionais empenhados na continuidade das 

reformas políticas, sociais e educacionais no final do século XVIII e início do século XIX, 

buscassem e defendessem esse novo método como um caminho para elevação do Brasil 

Império ao patamar de uma nação desenvolvida nos moldes dos países europeus.  

Desenvolvido na Inglaterra no final do século XVIII, no apogeu do processo da 

industrialização e urbanização, por Andrew Bell e Joseph Lancaster, o método pretendia 

instruir uma grande quantidade de alunos de uma só vez, acelerando o progresso dos alunos 

além de abreviar o trabalho do mestre e diminuir os custos com a educação. A educação e a 

escolarização passam a ser alvo de expansão nas várias províncias. Para isso inclusive, 

segundo Castanha (2012), o governo enviara um professor – militar do Exército - à Inglaterra 

para aprender o referido método e repassá-lo a outros militares ou ao cidadão que se 

dispusesse a criação de uma escola conforme determinações de Decreto n. 18 de 5 de agosto 

de 1833, apud Castanha (2012, p. 6):  

 

Os Professores, que se destinarem ao ensino das primeiras letras pelo 

método Lancasteriano nas províncias, em que se não acha ainda em prática, 

poderão ser examinados no mesmo método perante o Presidente em 

conselho de qualquer Província, em que já se ache estabelecido o referido 

método, ou na Corte perante o Ministro do Império. 

 

Esse foi o primeiro método instituído oficialmente no Brasil por D. Pedro I, pela Lei de 

15 de outubro de 1827, a primeira lei de criação das Escolas de Primeiras Letras em todas as 

cidades, vilas e lugares mais populosos do Império. Por meio da lei pretendia-se extinguir o 

método individual até então utilizado, adotando as determinações prescritas a partir da lei.  

O método individual consistia em ensinar vários alunos dispostos num mesmo lugar ao 

mesmo tempo. Porém, ensinava-os a ler, escrever e contar separadamente. O professor 

chamava cada aluno individualmente, e ensinava-lhe a “lição” a qual deveria ser repetida 

posteriormente por este no seu lugar originário enquanto o professor atendia mais outro aluno. 

Tal método passa a ser visto como dispendioso e ineficiente inclusive, avaliado como gerador 

de indisciplina. Como destaca Inácio (2003, p. 60) em trabalho de pesquisa,  
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[...] a organização didática do ensino individual fazia com que o tempo 

efetivo da relação entre professor e aluno fosse mínimo diminuto, o que, 

num momento de intensa mobilização pela ampliação do acesso à instrução 

primária, gera críticas relativas à falta de racionalidade no uso do tempo.  

 

E, as novas ideias iluministas, pautadas na racionalidade científica, consideravam o 

tempo fator preponderante para o desenvolvimento. Afinal, o novo modelo social clamava por 

uma população civilizada. O novo método permitiria a organização de classes mais 

homogêneas, a ação do professor sobre vários alunos simultaneamente, a otimização do 

tempo escolar, como explica Lesage (1999, p. 10) 

 

É coletivo e apresentado a grupos de alunos reunidos em função da matéria a 

ser estudada. O ensino dado pelo professor não se dirige mais a um único 

aluno, como no modo individual, mas pode atender a cinqüenta ou sessenta 

alunos ao mesmo tempo. 

 

Para concretização dessa nova proposta oficializada para o ensino, como bem destaca 

Bastos (1999), o governo encaminha brasileiros à França e Inglaterra para aprender um novo 

método que possibilitaria melhorar e expandir a escolarização elementar no Brasil. Assim, 

como nos esclarece Castanho (2013), foi o método adotado pela primeira escola normal de 

formação de professores, no Brasil, em 1835. O propósito era que os professores aprendessem 

o conjunto de normas e práticas que permitissem a transmissão de conhecimentos e 

incorporação de comportamentos desejados para a sociedade da época. Nesse processo de 

formação dos novos professores era necessário deixar evidente, como se lê em Neves (s/d, p. 

7), que:  

O poder disciplinar por meio do Método Lancasteriano vai incidir, gerenciar 

e controlar a ação dos homens que não estão ajustados à ordem social. Com 

esses pressupostos, estabelecidos fora e dentro da esfera educacional, é 

possível compreender como o interesse por métodos foi ganhando espaço e 

consistência nos discursos parlamentares e no exercício do ofício entre os 

professores, a ponto de os métodos pedagógicos serem considerados, nos 

Relatórios dos Professores, como a ‘alma do ensino’. 
 

O método constituía-se pela repetição e memorização via ensino oral e o exercício da 

cópia. Aos que não sabiam ler apresentava-se o ABC atentando-se para uma ordem a ser 

seguida conforme descreve Neves (s/d, p.3): 

 

O ensino das letras do alfabeto obedecia a uma regra, que era dada pela 

similitude das formas gráficas. As formas eram ordenadas em três grupos 

diferentes. O primeiro reunia aquelas formadas por linhas, exemplo: I, H, T, 
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L, E, F; o segundo, as que possuíam ângulos, como A, V, M, N, Z, R, Y, X; 

e terceiro, as que apresentavam círculos ou curvas, como, O, U, C, J, G, D, 

P, B, R, Q e S. As dificuldades de aprendizagem se apresentavam no ensino 

das letras em que a forma era semelhante, como P e Q; B e D. No entanto, 

para Lancaster (1805) isso era superado quando as letras eram ensinadas 

simultaneamente. 

 

Todas essas letras eram apresentadas numa “caixa de areia” e deveriam ser lidas e 

escritas por todos os alunos. Aqueles que se destacavam no momento das “lições” 

respondendo corretamente “Que letra é esta?” seria destacado e premiado. Nesse aprendizado 

a colocação de um aluno que já sabia ler próximo de um que sabia menos era aconselhada 

para que, por meio da observação e cópia, este pudesse dominar o alfabeto ensinado.  Era 

também instituída a utilização de monitores, ou seja, alunos mais adiantados se encarregavam 

de “monitorar” os alunos que se encontravam na fase inicial do método.  

Ao conseguir ler e escrever todas as letras do alfabeto na “caixa de areia” e no papel o 

aluno seria promovido para uma nova classe. Nessa nova classe, segundo nos aponta Neves 

(s/d p.8) avança-se das letras para as sílabas; “exigia-se que os discípulos soubessem escrever 

e ‘soletrar’ palavras de duas letras ou de uma sílaba (ba, da, ca, pa), escrevendo-as 

prontamente na areia, conforme a ordem do monitor”. Daí por diante, as exigências 

aumentariam, isto é, o aluno teria de avançar no domínio da leitura e soletração de novas e 

mais complexas sílabas. Segundo Lesage (1999, p 17) os alunos “utilizavam a nova 

soletração, distinguindo a fonética das consoantes, dos sons e das articulações; fazendo a 

leitura de palavras ou de pequenas frases desde as primeiras lições”. O aluno, que no método 

individual levaria até quatro anos para dominar os rudimentos da leitura, agora já poderia 

alcançá-la num período de um ano e meio.  

O aprendizado da escrita também compreendia a soletração e ordenação de sílabas, 

iniciando-se com o “debuxo” das letras separadas para em seguida uni-las. Do mesmo modo 

que ocorrera com a leitura começava-se, o aprendizado da escrita pelo alfabeto, em versão 

manuscrita, apresentado pelo monitor e registrado na caixa de areia pelo aluno o qual deveria 

dizer o nome da letra, após o registro. Após essa etapa, partia-se para o ensino das sílabas 

canônicas (consoante+vogal); para as sílabas com três letras até conseguir escrever os nomes 

e sentenças.  Ainda Lesage (1999, p. 17) nos diz que: 

 
[...] a orientação dada é no sentido de ser clara e simples. Os floreios 

inúmeros até então, são banidos [...] o estudo é progressivo e racionalmente 

conduzido, desde a formação das letras sobre a areia, com o dedo na 

primeira classe, até a escrita com tinta sobre o papel, na oitava classe. 
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Consistia num aprendizado simultâneo ao da leitura. E essa é uma característica que 

marca a diferenciação em relação ao método individual. No método individual, segundo 

Hebrard (2002 apud Inácio 2003) o aprendizado da leitura ocorria dissociada da escrita. 

Primeiro os alunos aprendiam a ler o alfabeto, depois as sílabas simples, por soletração e só 

depois que soubessem “soletrar perfeitamente” poderia passar para o terceiro livro quando 

aprenderiam a ler as palavras inteiras avançando depois para as sentenças, portanto, quando 

atravessassem todas as etapas da leitura é que poderiam iniciar o aprendizado da escrita. Nisso 

acontecia de muitos alunos deixarem a escola sem saber escrever; apenas dominavam a 

leitura. Isso fez com que o governo agilizasse a adoção do novo método. Neste, conforme 

destaca Lesage (1999, p. 17) “os procedimentos já comportam três tempos de aprendizagem: 

decodificação, exercícios de memória, codificação”. 

Conforme Lesage (1999, p 17) já se podia falar de revolução pedagógica”. A escola 

encontrava uma nova forma de ensinar, com mais eficácia e rapidez, a ler e escrever um maior 

quantitativo de indivíduos, pois instituía-se uma nova relação educativa em que havia uma 

“reciprocidade de ensino entre os alunos, o mais capaz servindo de professor àquele que é 

menos capaz”, princípio fundamental que demarcava o não uso do método individual embora, 

Cardoso e Jacomeli (2012 p,2041) apontam que até “os anos iniciais do século XIX o método 

praticado na instrução pública paulista era o individual”; o mestre continuava dando “atenção 

a um aluno por vez enquanto os demais ficavam na maior parte do tempo, sem o que fazer. A 

ordem era mantida graças a castigos físicos, principalmente a palmatória”.   As autoras citam 

inclusive fala de professora que diz: ‘o método de ensino prático que de preferência aos outros 

adoto é o individual, e por ele tenho tirado as vantagens’.  Em nota esclarece-se que esta 

professora utilizava o método João de Deus que consistia no ensino da leitura pela palavração 

e adotado no Rio de Janeiro e São Paulo desde o final da década de 1870. Verifica-se que em 

concomitância com a oficialidade do método Lancaster, na prática, os professores lançavam 

mão do já memorizado. 

Também Inácio (2003, p 182), em seu trabalho de pesquisa sobre a educação mineira do 

período imperial, nos mostra, a partir de análise de mapas e relatórios da prática de 

professores daquela época, que  

 

[...] a despeito de todo investimento por parte do governo para que a prática 

dos professores mineiros se pautasse nas prescrições dos novos métodos, a 

diversidade de categorias de organização do ensino encontradas nos mapas 
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nos leva a inferir que os fazeres ordinários da classe continuavam ainda 

fortemente influenciados pelo método individual. 

 

Duras críticas também se faziam naquela época ao sistema monitorial de ensino
12

. 

Mesmo tendo sido oficializado desde 1827, do mesmo modo que o Ratio, o método Lancaster 

encontrava dificuldades para se instituir em terras brasileiras. Os espaços eram inadequados à 

instalação de escolas regidas sob esse método uma vez que não houve nenhum empenho para 

a construção de espaços amplos que comportassem um grande número de alunos; faltavam 

mesas, bancos, quadros murais, caixas de areia e ardósias para o aprendizado da escrita, além 

de um número insatisfatório de professores preparados, como bem destaca Castanha (2012, p. 

14): 

De modo geral, os resultados da utilização do ensino mútuo no Brasil 

ficaram muito aquém do esperado. E isso se deu por vários fatores, tais 

como: falta de professores habilitados, de materiais didáticos apropriados, de 

edifícios adequados, de recursos financeiros. Além destes, plenamente 

aceitos pelos historiadores, há outro fator que não tem sido considerado 

pelos estudiosos do método, no Brasil. Trata-se do baixo número de alunos 

que frequentavam as escolas públicas. O método foi elaborado para atender a 

um grande número de alunos na mesma escola, mas esta não era a realidade 

da maioria das escolas. A média de alunos por escolas no século XIX girava 

entre 50 e 60, desta forma, os grupos ficavam reduzidos, fazendo com que os 

professores pouco se utilizassem de monitores trabalhando, em muitos casos, 

de maneira individualizada. Tal condição, com o tempo descaracterizou todo 

o sistema lancasteriano. A própria modalidade de formação de professores, 

pelo método Lancaster, em essência, estava comprometida, pois, numa 

escola com 20, no máximo 30 alunos, a lógica do processo não seria 

apreendida. Na Inglaterra pré-industrial e em outras cidades da Europa, o 

sistema teve sucesso porque havia muitas crianças, a vida urbana era 

dinâmica e intensa, completamente diferente da situação do Brasil da 

primeira metade do século XIX. 

 

Além desses problemas administrativo-pedagógicos, era latente no Brasil, da época, 

segundo Saviani (2011) uma base filosófica sob influência do ecletismo, defendido e adotado 

por Silvestre Pinheiro no Colégio Pedro II o qual se propagou entre os professores do ensino 

elementar e gerou a consequente adoção de diferentes métodos de ensino. Estudos realizados 

sobre o uso do referido método em diferentes localidades do Brasil nesse período nos indicam 

que, de fato, o professor “mesclava” os métodos até então conhecidos, a exemplo do que 

observa Gontijo (2011, p. 144) quando estuda sobre o uso do método mútuo no Espírito Santo 

                                                             
12

 O sistema monitorial de ensino objetivava ensinar conteúdos diferentes a um grupo enorme e heterogêneo de 

alunos, no mesmo lugar, tendo o professor e os alunos mais adiantados como monitores; o planejamento e as 

atividades eram diferentes para cada grupo. Atividade de recitação das letras para um grupo; leitura de letras e de 

silabários dois outros e atividades de escrita para um quarto.  
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e destaca a defesa de um professor da época sobre a vantagem da fusão dos diferentes 

métodos em “Documentos que acompanhão o relatório do presidente José Fernandes da Costa 

Pereira Júnior, 1861”:  

 

O methodo de ensino que tem me ajudado a alcançar esses resultados, que 

provão uma reforma na marcha seguida até aqui em todas as escolas da 

província, é o eclectico, porque é uma fusão ou amalgama dos três systemas 

de ensino, conhecidos com a denominação de mutuo, simultâneo e 

individual. Creio que não é possível uma boa eschola onde esses três 

systemas, dando se as mãos a propósito, não sejão recursos de incalcolavel 

alcance para o mestre que deseja dar e conservar sólida instrucção aos seus 

discípulos. 
 

Portanto, oficialmente, o Método Lancaster vigora enquanto documento institucional até 

o início do século XIX, quando o novo regulamento organizado pela Reforma Couto Ferraz
13

 

determina que este não seja mais oficial.  

Segundo Saviani (2011, p 134) “a Reforma Couto Ferraz afasta-se oficialmente do 

método do ensino mútuo, presente na legislação do país desde 1827, quando foram instituídas 

as Escolas de Primeiras Letras”. E um novo método de ensino ficou, assim, decretado: o 

método simultâneo. O método simultâneo foi implantado também justificando sua proposta 

em atender um maior número de alunos em relação ao método individual ainda bastante 

difundido nas escolas existentes nas terras brasileiras. Tratava-se de um método que defendia 

o agrupamento de 50 a 60 alunos ao mesmo tempo reunidos em função da matéria a ser 

estudada, como se vê registrado em Inácio (2003, p. 89): 

 

Os princípios nos quais se fundamentava tal proposta metodológica permitia 

ao professor ensinar a um grupo de alunos simultaneamente, organizar 

classes mais homogêneas, distribuir o conteúdo em diversos níveis e, assim, 

otimizar o tempo.  

 

Com esse novo modo de ensino, expandia-se a necessidade da criação de espaços 

apropriados para a escola em substituição ao ambiente doméstico tão utilizado onde, 

rotineiramente, acontecia o ensino individual. Vai surgindo, assim a ideia da escola graduada 

e da “universalização” do ensino, considerando que esse novo modo de organização permitiria 

a um único professor atender, simultaneamente, um número bem maior de alunos. 

Do mesmo modo, busca-se apreender o novo “modelo de ensino” fora do Brasil e 

institui-se também Escolas Normais para o ensino do método aos professores que deveriam 

                                                             
13

Decreto criado em 1854 que organiza e regulamenta o ensino público e particular na Corte Imperial no Brasil 

do século XIX. 
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colocá-lo em prática nas escolas brasileiras. Apesar de colocar o professor num papel mais 

ativo no processo de ensino, tal método, como nos adverte Inácio (2003), pouco diferia do 

método mútuo.  Nas escolas a organização dos alunos em classe, a disposição hierárquica, o 

uso dos mesmos materiais escolares, a aplicação de punições, o rigor da disciplina, continuava 

idêntico ao deliberado pelo método mútuo agora extinto. Até mesmo o desempenho das 

atividades que deveria ser, nesse novo método, de responsabilidade exclusiva do professor 

com os alunos, devido ao grande número de alunos, continuava a contar com a figura dos 

monitores, ou seja, alunos mais adiantados que auxiliavam o professor na inspeção das 

classes, que conferiam as tarefas, ajudavam a manter a disciplina e mesmo substituíam o 

professor em suas faltas, conforme nos esclarece Charteau, (apud TRINDADE, 2001, p.175) 

ao elencar as quatro disposições básicas para o bom funcionamento do método: 

 

1º Distribuir os discípulos por classes, segundo o seu desenvolvimento; 2º 

Escolher os mesmos livros e os mesmos cadernos para os estudantes da 

mesma classe; 3º Estabelecer um horário de tal ordem que todas as classes 

estejam sempre ocupadas ou no estudo, ou no trabalho com o professor; 4º 

Finalmente estabelecer um sistema de recompensas e de castigos que seja 

bem harmonioso com o ensino colectivo. 

 

Para o bom desempenho do método o governo deveria distribuir materiais como livros 

por exemplo, para que todos os alunos pudessem realizar as mesmas atividades sob orientação 

do professor, ou seja, todos ao mesmo tempo, considerando agora o princípio da 

simultaneidade. Além dos livros, outros objetos deveriam ser destinados aos alunos: papel, 

lápis, tinta, giz, ardósia, etc. Mas, ainda segundo Inácio (2003, p.89), em resposta aos 

reclames do professores e delegados de círculos literários “o governo respondia a eles com as 

leis do orçamento que não destinavam verbas para tais despesas. A conseqüência da falta de 

fundos era a adoção do ensino individual em quase todas as escolas da província”.  

Nesse cenário de embates entre os métodos de organização de ensino, chega em terras 

brasileiras mais uma cartilha portuguesa: O método português de Antonio Feliciano de 

Castilho. 

 

3.3 “MÉTODO PORTUGUÊS DE ANTONIO FELICIANO DE CASTILHO” – A 

LUDICIDADE COMO NOVO MÉTODO DE ENSINO DA LEITURA  

 

 



87 
 

Um recurso didático bastante difundido a partir dos anos de 1830, de autoria do próprio 

Antonio Feliciano Castilho
14

, autor português que, com seu método de ensino da leitura, 

busca romper com o velho processo da soletração e com as práticas “tradicionais” da punição 

física como “atrativo” para o aprendizado. 

A defesa de uma escola diferente, livre dos castigos físicos e possível pelo modo de 

ensino simultâneo, já aparece indicada na capa do seu livro que, segundo Trindade (2001), 

retrata uma escola que ele deseja ver extinta. 

 

 

Figura 15- Capa do Metodo de Castilho  

 
Fonte: Castilho, 1853. 

 

 

                                                             
14

Antonio Feliciano de Castilho nasceu em Lisboa a 28 de janeiro de 1800. Até o seis anos de idade foi 

acometido de duas doenças graves e uma delas, o sarampo, causou-lhe a perda da visão. Com esta idade já sabia 

ler e escrever e, valendo-se do irmão mais novo, Augusto Frederico, como um acompanhante que fazia todas as 

leituras em voz alta, seguiu os seus estudos e doutorou-se em Letras. Em 1846, cria seu “Metodo Castilho para o 

ensino rápido e aprasivel do ler impresso, manuscrito, e numeração e do escrever” publicado em Lisboa em 

1830. Segue lutando pela criação de escolas públicas e gratuitas tanto da instrução primária como secundária. No 

ano de 1855 chega ao Brasil para divulgar o seu método, sendo recebido pelo Imperador D. Pedro V, o qual o 

convidou para assumir a cadeira de literatura portuguesa no curso superior de Letras, que este recusou.  
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Na imagem, crianças queimam cartas de letras em frente à escola; mestre foge assustado 

com uma palmatória que lhe restou e um anjo aguarda as crianças no “templo escolar”. A 

ideia de escola enquanto lugar específico para o ensino já é bastante evidente e é possível 

inferir que a política de Castilho é que, na prática, essa instituição já oficializada pudesse 

acontecer de fato.  

Contudo, pelo que se lê acima, o autor trazia no seu novo manual marcas que nos 

remontam e nos traz à memória um dos princípios pedagógicos defendido na nossa primeira 

cartilha: a religiosidade expressa já na capa com a figura do anjo que aguarda as crianças. 

Mais adiante, na Lição décima quinta (CASTILHO, 1853, p. 259), podemos rememorar os 

mesmos preceitos doutrinários de João de Barros e as máximas morais expressas na Cartinha 

do ABC, quando lemos o seguinte trecho retirado de um texto destinado “aos meninos”:  

 

Meus bons meninos, lembrai-vos de que Deus vos deu olhos, ouvidos, 

memória, e entendimento, para alguma coisa foi, e foi para vos fazerdes 

felizes; não esperdiceis estes dotes, estaes a tempo de os aproveitar. Fora 

com a preguiça, que e a peior doença. Estudai. Fazei com que um dia, 

quando fordes velhos, e tiverdes filhos, os vossos filhos vos possam tomar 

por exemplares, e citar os vofsos nomes com ufania, e a pátria metter-vos no 

rol dos beneméritos, que lhe grangearam proveito e nomeada.  

 

 Para o autor a escola deveria se apresentar para a criança como um espaço de 

acolhimento e de alegria para aprender, Assim, seu método estabelecia algumas proposições 

básicas conforme destaca Lage (1924, p.46 apud TRINDADE, (2001, p. 70): 

 

1º A criança é naturalmente inclinada para o bem e carece em absoluto de 

liberdade e movimentos. 

2º A instrução primária é indispensável a todos os indivíduos; por isso e pela 

impossibilidade de haver um professor para cada criança, é necessário que 

cada professor ensine o maior número possível de crianças. 

3º Os conhecimentos julgados indispensáveis a todo o indivíduo devem ser-

lhe dados no menor tempo possível, pois que a economia de tempo é a maior 

de todas as economias. 

A Escola deve ser alegre e o ensino atraente, para que as crianças para elas 

corram de vontade e aprendam com interesse, condições necessárias ao bom 

aproveitamento do tempo.  
 

Ao apresentar esse “novo” modelo de escola, Castilho traz uma “soletração moderna”, 

explicitada por Lage (1924 apud Trindade, p. 69), na comparação da leitura da palavra 

“tinteiro” no método antigo e no moderno. Ao invés de ler te + i + éne = tin, te + é + i  = tei, 

erre + ó  = ro, o aluno passaria a ler te + i + ne = tin, te + é + i = tei, ro + o + ro. Busca, assim, 

combater o modelo da “soletração antiga” da Cartinha de João de Barros e das Cartas do ABC 
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que consistia em seguir a ordem do alfabeto tanto no aprendizado das letras quanto no das 

sílabas e palavras.  

Apesar dessa inovação, verifica-se que Castilho não foge da bipartição vogais / 

consoantes, adotada também pelas cartilhas anteriores conforme se lê em Castilho (1853, p. 

15):  

 

Dou, pois, em primeiro logar, as duas famílias de vogaes: a, e, i, y; o, u. Na 

seguinte lição as consoantes, que não tem analogas, m, n l, r. seguem-se as 

analogas; a saber: b, e p; d, e t; f, e v. Vem apoz as unisonas, ou de idêntico 

valor, q, k, e c. o. O c, faz pelo seu outro valor, qe é o mesmo qe o do s, 

tranzição natural para o s; bem como o s, pelo seu valor de z, faz natural 

tranzição para o z; o z, pelo seu valor de x em final de palavra, chama para ao 

pé de si o x. Segue-se o j, e o g. Terminamos pelo h, por ser figura muitas 

vezes morta e nula.  

 

Traz, na primeira lição, as vogais ilustradas o que também nos faz rememorar a Cartinha 

de João de Barros que trazia o desenho colado à letra como forma de auxiliar na memorização 

da referida letra. O “novo” aqui consiste no esforço do autor em buscar estampas destinadas a 

dar ideia da forma e do som da letra, associando-a a uma história. Para a letra A, por exemplo, 

encontra-se associada uma imagem de “um rapazito encostado a um tronco, bocejando o som 

A, esforço metodológico para relacionar a grafia da letra ao som correspondente. Desse modo, 

na Lição Primeira Castilho (1857, p.17), apresenta todas as vogais, a exemplo da letra A que 

se segue:  

 

Figura 16 – Ilustração da vogal do Metodo Castilho 
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Fonte: Castilho, 1853, p. 29 

 

 

 

O mesmo acontece com as consoantes. São apresentadas do mesmo modo das vogais: 

ilustradas e com uma história relacionada. Crença de que esta seria uma forma lúdica que 

facilitaria o aprendizado da letra. Vejamos um exemplo: 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Ilustração da consoante do Metodo Castilho 



91 
 

  

Fonte: Castilho, 1853, p. 45 

 

 

Para cada uma destas lições após a apresentação das letras num cartaz, a exemplo da 

figura acima, as crianças formariam palavras e pequenas frases, para culminar na leitura de 

textos. Importante destacar que para cada consoante, Castilho apresenta, na Lição décima 

quarta, um texto sob a denominação de “leitura de contos”, escrito em versos e, devidamente 

ilustrado, conformando o caráter da ludicidade defendido pelo referido método, conforme se 

lê no Conto Quarto “As tres Comadres” (CASTILHO, 1853, p. 219), para representar a letra 

F: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Conto ilustrativo da letra F do Metodo Castilho 
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Fonte: Castilho, 1853, p. 219 

 

 

Para leitura desses “contos”, Castilho (1857, p. 184) traz na Lição Decima Terceira 

alguns sinais de pontuação que ele considera necessários para uma boa leitura. Seu argumento 

consiste em defender que,  

 

Sabemos ler palavras, mas os períodos escritos, apresentam-nos, além de 

letras, outros sinaes, qe ainda não conhecemos; estes sinaes são: 

,   .   ;   ?   !   ...   ( )   “   ‘   -   * 
Nenhum destes sinaes significa som ou articulação, qe o leitor haja de 

proferir, pois não são letras, mas valem unicamente: uns, para qe no ler se 

façam certas paradas, mais ou menos demoradas; outros, para qe se dê á voz 

certa intonação; e outros, para desfazer algumas dúvidas da leitura.  

 

Ao propor o ensino da leitura na perspectiva da utilização dos aspectos mnemônicos e 

da ludicidade para facilitar a memorização de letras e palavras, Castilho, pelo que analisa 
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Trindade (2001 p. 73), sugere a “leitura auricular” que consistiria “na análise severa da 

palavra falada”. O professor faria a leitura de forma ritmada para que os alunos percebessem 

os sons e, para isto, o professor pronunciava pausadamente as sílabas – o professor dizia p, a, 

r, ê, d, e – e os alunos aglutinavam as letras, sem separar as sílabas – pa, re, de; parede -, 

destacando a sílaba tônica.  

No final da livro, apresenta o alfabeto manuscrito em letras maiúsculas e minúsculas  

 

Figura 19 – Alfabeto Maiúsculo e minúsculo em letra cursiva do Metodo Castilho 

  

Fonte: Castilho, 1853, p. 252 

 

 

Como se observa, a apresentação do alfabeto minúsculo nos remonta à formatação 

apresentada nas Cartas do ABC que, além de trazer o alfabeto traz no final da página os 

números de 1 a 0. Nesse caso, Castilho (1857, p. 274) traz uma inovação, pois, a partir da 

“Lição decima oitava” até a “Lição vigésima” tem como objetivo “adestrar os discípulos no 

contar vocalmente de um a cem, de cem a mil, a cem mil, a conto, etc., e não menos para os 

acostumar com cedo ás adições e subtrações”, concluindo o seu manual na “Lição vigesima 

primeira” com a apresentação dos números romanos.  

Outra inovação em relação aos dois manuais anteriores aqui analisados, é que para se 

ensinar aos alunos a escrita de todas as letras do alfabeto, Castilho (1857, p. 268) sugere ao 

professor apresentar “seis grandes quadros de papel” organizados do seguinte modo:  
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Figura 20 – Alfabeto Maiúsculo e minúsculo em letra cursiva e de imprensa do Metodo 

Castilho 

 

 

 
Fonte: Castilho, 1853, p. 268 

 

 

Essa descrição metodológica nos traz a confirmação de que, do mesmo modo das 

cartilhas anteriores, o autor iniciava o seu método ensinando os elementos mínimos da língua, 

acrescentando-se apenas, ao ensino das letras, sílabas e palavras, os elementos fônicos da 

língua.  

Ampliando sua utilização do método fônico, a cartilha sob análise traz uma nova 

denominação para as vogais apresentadas como “vozes” que se dividiam em “puras” e 

“nasaladas” e para as consoantes chamadas de “inflexões” classificadas em guturais, linguais, 

línguo-palatais, línguo-dentais, dento-labiais e labiais. E, para que o aluno as memorizasse 

com maior facilidade, Castilho apresentava-as por meio de música, a qual transcrevemos de 

Trindade (2001, p. 74):  
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Os elementos da fala 

 

Da nossa das mais nações 

Dividem-se em duas classes, 

Que são – vozes e inflexões. 

 

Nas vozes duas famílias 

Se distinguem bem marcadas: 

A primeira – orais ô puras; 

A segunda – nazaladas 

 

São vozes puras – á – ã 

É- ê -e – i – o – ô – u, 

Nasaladas – na – em – in,  

On – um – vae rol nu e cru. 

 

Nas inflexões, seis famílias 

Bem distintas encontrais: 

É – guturaes – a primeira 

É a segunda – linguais 

 

Linguo-palatais – terceira; 

A quarta – linguo-dentais; 

Dento-labiais – a qinta; 

A  seista em fim – labiais. 

 

São guturais gue e q. 

Sam – ç – z – j – x – linguais; 

Sam RR- r- j- l, lh, n, nh 

As linguo-palatinais. 

 

As linguo-dentais – d-t; 

f- v- dento-labiais; 

só b-p – e m nos restão,  

qe se chamão labiais. 

 

 

A utilização da música como alternativa metodológica para facilitar a aprendizagem, 

proposta por Castilho, como algo inovador, não se caracteriza como um “novo” modo de 

ensinar e aprender, pois pelo que nos consta a análise precedente, quando nos reportamos ao 

final do século XVI, já tivemos uso do canto como recurso adotado pelos jesuítas quando da 

necessidade em atrair os curumins para a “escola” naquele século.  

O método português sofreu várias críticas de autores do início do século XX o que se 

pode ver na análise de Barros (p. 631911 apud TRINDADE, 2001, p. 81): 

 

 

[...] um abecedário vulgar: só tem a mais o canto, os versos e o bater palmas 

dos alunos, com o fim de rytmar a aprendizagem. Na creança, Castilho não 
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viu o homem futuro que precisava ser desenvolvido e que para isso tinha 

faculdades; viu um desgraçado que se aborrecia mortalmente com o ar grave 

do professor e com a severidade da escola. E procurou suavizar-lhe a lição e 

fazer sorrir o mestre. Nada mais.  

 

Experimentando as precárias condições do ensino público oferecido pela monarquia, 

intelectuais da época, sob a influência das ideias de Spencer e Comte e dos novos modelos 

econômicos ingleses e norte-americanos, passam a clamar por um novo modelo de educação 

gratuita para todos os indivíduos. A defesa pela escolarização fundamental associava-se à 

necessidade de implementação de uma alfabetização escolar com um currículo e uma 

pedagogia que fizessem acontecer uma aprendizagem rápida e eficaz e que pudessem se 

efetivar via método de ensino coletivo para atender a demanda existente. 

O método João de Deus apresenta-se nesse novo cenário como um “novo” e 

“revolucionário” modelo de ensino, buscando superar os “antigos” e “tradicionais” métodos 

sintéticos da soletração e silabação até então defendidos pelos manuais Cartinha de aprender 

a ler de João de Barros e o Método português de Antonio Feliciano de Castilho, ambos, 

defensores da “arte de silabar”. Esse novo método passa a ser divulgado com a adoção de uma 

nova cartilha. 

 

3.4  CARTILHA MATERNAL OU ARTE DA LEITURA DE JOÃO DE DEUS: A DEFESA 

DO MÉTODO ANALÍTICO 

 

Manual didático criado pelo poeta português João de Deus
15

, publicado em Portugal no 

ano de 1870 e divulgado no Brasil nessa mesma década de 1876 por Antonio da Silva Jardim, 

positivista militante e professor de português da Escola Normal de São Paulo. Segundo 

Mortatti (2000), Silva Jardim considerava que a Cartilha Maternal seria um livro capaz de 

romper com os métodos de marcha sintética até então difundidos nas províncias, uma vez que 

baseava-se nos princípios da moderna linguistica da época e defendia o ensino da leitura pela 

palavra, portanto, um método de base científica, capaz de alavancar o progresso social.   

Esse manual didático traz, assim, uma grande investida na defesa do método analítico, 

segundo o qual o ensino da leitura só seria possível ao considerar o significado da palavra, 

conforme afirma o próprio autor na introdução da Cartilha (DEUS, 1878, p. 10): 

                                                             
15

 João de Deus é um português que nasceu em Algarve, na Vila São Bartolomeu de Messines em março de 

1830. Formou-se em direito; escreve artigos para jornais e em 1868 estreia na literatura. Em 1876, a convite da 

imprensa Rolland publicou pela primeira vez o seu método para o ensino da leitura intitulado A Cartilha 

Maternal. Em 1876 inicia uma forte campanha para divulgação do seu método. Trabalha na habilitação de 

professores e torna-se um grande defensor da instrução púbica popular em Portugal.  



97 
 

 

Este systema funda-se na língua viva. Não apresenta os seis ou oito 

abecedários do costume, senão um, do typo mais freqüente, e não todo, mas 

por partes, indo logo combinando esses elementos conhecidos em palavras 

que se digam, que se ouçam, que se entendam, que se expliquem; de modo 

que, em vez de o principiante apurar a paciência numa repetição néscia, se 

familiarise com as letras e os seus valores na leitura animada de palavras 

inteligíveis.  

Assim ficamos também livres do syllabario, em cuja interminavel série de 

combinações mecanicas não ha a penetrar uma idéia!  

 

 

A esse respeito, escreveu também Silva Jardim apud MORTATTI (2000, p. 48-49):   

 

 
[...] é fictícia a soletração, em que reúnem-se nomes absurdos exigindo em 

seguida valores; transitória a syllabação, em que reúnem-se syllabas, 

isoladamente, para depois ler a palavra, partindo da mais fácil para a mais 

difícil, da simples para a composta [...] a palavração, pois é o único processo 

racional: porque não ensina o alphabeto todo e sim por partes; porque não 

arbitrariamente e sim partindo das vogaes [...]  
 

Pelo que se lê dos argumentos de Silva Jardim e do próprio João de Deus, a nova 

cartilha, no que se refere ao ensino das letras e do alfabeto, não se distancia do que pudemos 

ver nos antigos manuais didáticos utilizados para alfabetizar, haja vista, desde a Cartinha de 

João de Barros, o alfabeto é apresentado sempre destacando as vogais das consoantes.  

Trindade (2001, p. 82), ao estudar a adoção da Cartilha Maternal no Rio Grande do Sul 

também registra esta observação:  

 

[...] anteriormente à invenção do método João de Deus e da Cartilha 

Maternal, já se respeitava o princípio de que o alfabeto deveria ser ensinado 

por partes. Podemos dizer, de outra maneira, que Antonio Feliciano de 

Castilho e João de Deus, além de repudiarem o método alfabético, o 

substituíram pela fixação parcial de determinados grupos de letras e suas 

combinações para constituir as palavras.  

 

Esta nova cartilha portuguesa divulgada em terras brasileiras estrutura-se em 25 lições. 

A primeira delas traz as vogais por serem estas indispensáveis na formação das palavras, 

conforme se verifica na própria Cartilha o depoimento de DEUS (1878, p. 12):  

  

Como as vogaes representam as vozes, e sem voz não há palavra fallada, 

também, sem vogal, não pode haver palavra escrita. E havendo palavras que 

constam só vozes e, portanto, que se escrevem só com vogaes, basta 

conhecer as vogaes para se poderem ler algumas palavras. [...] Ensinemos 

por ora essas vogaes pelos seus nomes (á, é, í, ó, ú), que são também muitas 

vozes ou seus valores.  
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Figura 21- Vogais da Cartilha Maternal 

 
Fonte: Deus, João, 1878, p12.  

 

Rememorando Castilho, ao apresentar as considerações sobre o seu método, João de 

Deus também denomina as vogais de “vozes”, isso porque ambos os autores apresentam como 

condição, para o ensino da leitura, o estudo da “fala” o que fica evidente na sua preferência 

por uma análise fonética das letras que compõem o alfabeto. Segundo Ruivo (2006, p. 121) 

para João de Deus, “a primeira condição para ensinar por este método é o estudo da fala”. 

 Embora destaquemos essa permanência em relação ao “velho” Metodo Portugues de 

Castilho, observamos que na Cartilha Maternal, ao defender o ensino da palavra falada, João 

de Deus traz outras denominações para as consoantes, conforme nos informa Trindade (2001, 

p. 83): “vozeios”- sons produzidos com a voz modificada pela língua; “bafejos”- proferidos 

com o bafo; “modos” - elementos sem som apreciável; estes três últimos todos representados 

pelas consoantes ou “invogais”. 

Antes, porém, de passar para o ensino das consoantes, a Cartilha Maternal apresenta na 

1ª lição as “sílabas ditongadas”, associando-as a “palavras vivas” e não ”syllabas mortas”, 

como se fazia nos antigos métodos, muito provavelmente os métodos divulgados pelos 

manuais antigos. Explica-se, no próprio manual (p.13), que “com aquellas cinco letras já se 

escrevem quatro palavras usuaes, e que por uma feliz coincidência se lêem do mesmo modo, 

isto é, acentuando a primeira voz.” São elas:  

 

Figura 22 - Sílabas ditongadas da Cartilha Maternal 
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                                                    Fonte: Deus, João, 1878, p. 14. 

 

 

Já a partir dessa formação das sílabas ditongadas, há uma preocupação com as palavras com 

sentido, justificando a sua defesa do método analítico/palavração. Assim, nessa 1ª lição, ao ensinar o 

“ia” estabelece-se um diálogo com a criança para que ela pudesse entender que estava lendo 

uma palavra com significado. Também, ao ler a palavra “ia” o aluno já tomava conhecimento 

das primeiras regras que norteariam a leitura das palavras nas próximas lições: “1º - Na 

Cartilha há letras de duas cores: pretas e cinzentas. 2º - Letras da mesma cor que estão juntas 

lêem-se de uma só vez” (RUIVO, 2006, p. 171).  

Tendo apresentado as vogais e seus “encontros”, João de Deus esclarece ao professor 

que agora é a hora de ensinar as “invogais”, ou seja, as consoantes. Traz, na 2ª lição, a 

primeira consoante considerada por ele a mais fácil de aprender e a formação de palavras com 

o destaque das sílabas, procedimento adotado pelo método analítico cuja cartilha propõe 

adotar. Assim, diz Deus (1878, p. 4):  

 

 Vamos agora combinar, com as vogaes, a invogal mais perfeita, que é o v; 

porém não lhe haveis de chamar ú-consante, que é uma falsidade, e vai 

desmentir todas as combinações; nem, como se usa modernamente, vê, ou 

ve. Não lhe deis nome algum. Ensinai a lél-o com o beiço inferior sempre 

unido aos dentes de cima, vozeando; e depois não tendes mais do que ir 

apontando na palavra, sucessivamente, as letras, demorando-vos na leitura 

de cada uma o tempo conveniente, porque o valor dessa invogal é tão 

prolongável com o das vogaes. A leitura, na syllaba, nunca se interrompe, e 

as letras da mesma côr pertencem á mesma syllaba. 

 

 

Figura 23 – Família Silábica da Cartilha Maternal 
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Fonte: Deus, João, 1878, p. 16. 

 

 

Pelo que se lê em Deus (1878), importante explicar ao aluno que se trata de uma “constritiva 

fricativa” e por isso deve ser lida juntando o lábio de baixo aos dentes de cima para soar o vvv. Ao 

invés de fazer, vê (nome da letra) +a = va, que corresponderia à soletração antiga, ou vê 

(valor da letra) + a = va, que corresponderia à soletração moderna, se faria v...(som da fala) 

+a = va.  

Ao orientar que a pronúncia deva ser bem cuidada e a sílaba cuidadosamente destacada, 

deixamos de visualizar nesse novo método o “hífen”, do antigo método sintético, utilizado por 

Castilho para enfatizar a soletração. Contudo, nessa “moderna” base de aquisição da leitura e da 

escrita, continuava a rememoração da arte de silabar. Para ler, o aluno necessariamente ia combinando 

o nome das letras com a mecânica das sílabas e com a composição das palavras. Estas, não mais 

registradas com o hífen, mas com uma diferenciação no tom de cor, um “esforço de memorização [...] 

pela aplicação de uma tecnologia gráfica e imagética [...] técnica que permitia, em simultâneo, a 

leitura da palavra como um todo e a leitura silabada” (MAGALHÃES, 2013, p 2-3) como podemos 

conferir na gravura abaixo:  

 

Figura 24 – Família Silábica da Cartilha Maternal 
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Fonte: Deus, João, 1878, p. 20. 

 

Adotando essas duas “inovações profundas”, segundo Magalhães (2013, p 2), o uso da 

palavra como centralidade do ensino e a combinação cromática entre o cinza e o preto para 

“demarcar” a sílaba, o autor da Cartilha Maternal, após o ensino das vogais,  procede com a 

apresentação das “invogais”, obedecendo o seguinte plano: primeiro as “certas” – v, f, t, d, b, 

p, l, k, q;  depois as “incertas” – c, g, r, z, s, x, m, n; posteriormente as “compostas certas” – 

th, rh, nh, lh, ph e, por fim, a “incerta” ch. 

Em cada lição era ensinada uma letra, compreendendo a descrição fonética desta e como 

o professor deveria efetivar esse ensino. Para garantir que o aluno, de fato, aprendesse a 

diferenciar as vogais das invogais, o autor reafirmava, na 4ª lição, que, “uma língua só de 

vozes seria uma língua bárbara” (Deus, (1878, p. 10). Assim segue ensinando as “invogais 

certas” com alguns adendos importantes a exemplo da distinção da pronúncia do o em 

palavras como bota e boi; da inserção de “al, el, il, ol, ul” na 9ª lição em palavras como “vil, 

fel, alva, vota, paul”; dos ditongos ou e ei nas 10ª, 11ª e 12ª lições e do acento circunflexo e 

das vogais tônicas e átonas na 13ª lição.  

Na 15ª lição, inicia-se o estudo das invogais incertas, ou seja, as consoantes mais 

complexas, aquelas que têm mais de um valor ou leitura. Desta até a 24ª lição encontramos 

bem detalhado os “valores” de todas essas letras a exemplo da letra C que chama-se de 

CÊKE, pois tem o valor CÊ antes de E e I (cedo – cidade) ou com a cedilha (cabaça)  e KE 

quando se lê com a “língua encolhida” como em CACO ou CALDO.   

Do mesmo modo que o grupo anterior das invogais certas, nesse grupo acontecem 

algumas inserções: na 17ª lição, quando estão aprendendo a letra R, em palavras com as 

sílabas ra, re, ri, ro, ru (rato, rei, rio, roda, rua), aprendem também com as letras invertidas 
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ar, er, ir, or, ur (irar, varrer, rir, for, burro). Ainda nessa lição (p.57), o autor sugere um texto 

“para o desfastio do alumno, um pequeno dialogo”, lembrando que antes de lê-lo, o professor 

precisaria trabalhar “a pontuação” e esclarecer “que o E sósinho lê-se í”. 

 

Figura 25 – Texto para leitura, da Cartilha Maternal 

  

Fonte: Deus, João, 1878, p. 73. 

 

 

Pretendendo facilitar o aprendizado, João de Deus opta, em todas as 24 lições cujas 

letras são trabalhadas, segundo Lage (1924 apud TRINDADE 2001, p.283), pelas letras 

“minúsculas de forma tipográfica redonda, por serem as de uso mais freqüente”. Contudo, ao 

concluir toda essa apresentação, das vogais e “invogais”, o aluno tomaria conhecimento de 

todo o alfabeto, inserindo-se as letras maiúsculas:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 – Alfabeto maiúsculo e minúsculo, da Cartilha Maternal 



103 
 

 
Fonte: Deus, João, 1878, p. 156. 

 

 

Apresenta, ainda, segundo Ruivo (2006, p161): 

 

 a ordem alfabética organizada de uma forma fonemática, com as respectivas 

mnemónicas: [i], [u], [o], [a], [e], [v], [f], /j/ [ʒ ], [t], [d], [b], [p], [l] (lêlhe), 

/c/ (cekêxe), /g/ (jêgue), /r/ (rêre), /z/ (zêxe), /s/ (cezêxe), /x/ (kcecezêxe), 

[m] (metil), [n] (nenhetil), /h/. 

 

 

No final, traz texto que supõe ao leitor a necessidade de leituras “edificantes” e que nos 

faz reviver as orações apresentadas na Cartinha de João de Barros, no século XVI:  

Figura 27 – Hino de Amor, da Cartilha Maternal 

  



104 
 

 
Fonte: Deus, João, 1878, p. 158. 

 

 

 Para atender a demanda de vários alunos para um único professor, conforme prescrevia 

o modo de ensino simultâneo adotado, o autor sugeriu a confecção de “quadros parietais” com 

as lições da cartilha, em tamanhos ampliados: 

 

 

Figura 28 – Quadro parietal, da Cartilha Maternal 

 

Fonte; Trindade, 2001, p. 180 

 

 

Com a expulsão dos jesuítas seguida da reforma pombalina e posteriormente com a 

efervescência das ideias republicanas, esse método foi amplamente difundido, 
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especificamente na Escola Normal de São Paulo e depois expandido para outros estados que 

buscavam também modernizar o ensino público, tornando-o mais científico e racional.  

Sendo a Cartilha Maternal editada em Portugal, o governo brasileiro deparou-se com as 

dificuldades da sua importação o que gerava também altos custos para sua aquisição. Nessa 

época, também já se encontrava fortes empreitadas para abertura do mercado editorial no 

Império e, com isso, foi possível a impressão de uma “nova” cartilha de autoria de um 

brasileiro.  

 

3.5 CARTILHA NACIONAL: PRIMEIRA CARTILHA PRODUZIDA NO BRASIL  

 

Na década de 1880, o mercado editorial brasileiro lança o livro didático para 

alfabetização de autoria de Hilário Ribeiro
16

, a Cartilha Nacional que foi escrita tendo como 

base as próprias lições ministradas pelo autor no Liceu de Artes e Ofícios, na província do Rio 

de Janeiro, onde conseguiu um excelente índice de aprovação dos alunos após a aplicação das 

lições que compuseram depois o referido manual.  Tal resultado agrada as autoridades da 

época, as quais o incentivam a publicar a cartilha, que foi a primeira publicação de autoria de 

um brasileiro.   

Temos, então, no cenário brasileiro a primeira cartilha produzida por um brasileiro e 

adotada “nas escolas públicas do Município da Corte e nas províncias de Minas, São Paulo, 

Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Pernambuco e outras” (TRINDADE, 2001, p. 195). Neste 

livro, Ribeiro propõe um trabalho simultâneo da leitura e da escrita, propiciando de tal 

maneira, procedimentos e técnicas capazes de habilitar o professor para esse novo modelo de 

ensino, mediante o qual todos os alunos aprenderiam, em princípio, ao mesmo tempo. 

Defendendo o método sintético, o autor da Cartilha Nacional, ao apresentar as vogais, destaca 

o valor fônico de cada uma dessas letras, considerando ser isto indispensável para o 

aprendizado da leitura, conforme depoimento do autor (RIBEIRO, 1936, p. 78 apud 

MORTATTI, 2000, p. 54):  

 

A CARTILHA NACIONAL  tem por fim ensinar simultaneamente a ler e 

escrever. Como a arte da leitura é a analyse da fala, levemos desde logo o 

alumno a conhecer os valores phonicos das letras, porque é com o valor que 

há de ler e não com o nome dellas. 

                                                             
16

 Hilário Ribeiro (1847-1886) era gaúcho. Foi professor da Escola Normal de Porto Alegre. Além das atividades 

de professor e escritor didático, foi poeta, dramaturgo e biógrafo. Publicou várias obras didáticas além da 

Cartilha Nacional e recebeu vários prêmios pelas suas obras, sendo consagrado com “Medalha de Prata”, na 

Exposição de Paris, em 1889.  
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Uma vez que o alumno conheça perfeitamente o elemento phonico 

correspondente a cada vogal, começará o professor a ensinar-lhe a escrever 

com giz, no quadro negro, primeiro o i, que é a vogal mais elementar, e 

sucessivamente o u, e, o, e o a. 

[...] 

Por último, pedimos aos Srs. professores que, além de educarem 

convenientemente nas crianças os órgãos da audição e os órgãos vocaes da 

palavra, voltem a mais vigilante atrenção em corrigir os defeitos e vícios da 

pronuncia na leitura 

 

Observa-se, pelo texto do manual, a ênfase ao método fônico que já havia sido proposto 

por Castilho e reiterado por João de Deus na tentativa de combater à soletração e em defesa da 

simultaneidade do ensino da leitura e da escrita, o que muito agradava aos avaliadores daquela 

época. Isso fica evidente em depoimento de professores encarregados de avaliar esse manual 

sugerido para adoção no estado do Amazonas, conforme destaca Correa (2005, p. 11):  

 

 

A ‘Cartilha Nacional’ é destinada para o ensino simultâneo da leitura e 

escripta. O methodo adoptado nesse compendio é da leitura sem soletração, 

aliás já bastante divulgado na França e na Alemanha e já ensinado em 

algumas escolas desta Capital. – Esse methodo pelo qual se consegue que o 

menino leia corretamente mais depressa, traz, contudo, o incoveniente de 

retardar na criança o conhecimento da ortogaphia – Esse incoveninte, porem, 

desapparece no systema de ensino simultâneo da leitura e da escipta, 

adoptado pelo autor da Cartilha Nacional. 

 

Como tinha por referência o método do poeta luso, a Cartilha Nacional era uma 

retomada explícita do trabalho proposto na Cartilha Maternal. A Cartilha de Hilário Ribeiro 

trazia na 1ª lição as vogais, o que também acontece nos manuais que a antecederam. Neste 

novo manual, o autor brasileiro difere do autor português por acrescentar já no início do 

aprendizado a leitura e escrita dessas letras em forma cursiva, como se vê abaixo:  

 

 

Figura 29 – Vogais da Cartilha Nacional 

 
Fonte: Trindade, 2001, p. 313 
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Só após o conhecimento fônico de todas as vogais é que o professor deveria iniciar o 

processo da escrita de cada uma delas, isso porque “como a arte da leitura é a análise da fala, 

levemos desde cedo logo o aluno a conhecer os valores fônicos das letras, porque é com o 

valor que há de ler e não com o nome delas”. (RIBEIRO apud CORREA 2005, p. 11). 

Observemos, a partir de Trindade (2011, p. 318), como Ribeiro (s.d., p 61) propunha o 

ensino das vogais:  

 

O professor representará no quadro preto o a, pronunciando o valor nominal 

respectivo que será imitado distinctamente pela classe. Em seguida 

discriminará os valores dessa vogal numa mesma palavra;  por ex.: 

càmâradà, pàlavrà, âmigâ, etc. Os alunos vocalisarão distinctamente cada 

valor de per si familiarizandose assim com os sons agudo, fechado e nasal do 

a. Do mesmo modo procederá o professor relativamente ás demais vogaes. 

Quando tratar dos valores de o, não se esquecerá de dizer que esta vogal no 

fim vale sempre u, salvo se estiver accentuada. 

Também no meio de muitas vogaes soa u. 

 

Em seguida, seguindo a mesma organização estrutural das cartilhas já veiculadas nas 

escolas brasileiras em épocas anteriores, após o ensino das vogais, viriam as sílabas 

ditongadas, diferindo-se da Cartilha Maternal quanto ao tipo da letra, pois enquanto naquela a 

letra era a tipográfica redonda, nesta a escolha foi pela letra romana de imprensa e a 

manuscrita, mais utilizada na época, como mostra a ilustração que se segue: 

 

 

Figura 30 – Silabas ditongadas da Cartilha Maternal e Nacional 

Cartilha Maternal Cartilha Nacional 

  
Fonte: Fonte: Deus, João, 1878, p. 14  e Trindade, 2001, p. 313 

 

 

Trazendo mais uma vez as marcas de um ensino já vivenciado noutras cartilhas, o que 

aqui temos denominado de objeto de memória de um processo de ensino específico da fase da 

alfabetização em nossas escolas, o próximo passo, respeitando-se o princípio da análise 

fonética, seria a apresentação das “invogais”. Também como João de Deus, começa-se pela 
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letra v e todas as consideradas “simples” (v, f, p, b, r, m...) para concluir com as “compostas” 

(nh, lh, ch...).  

Como sugestão de metodologia a ser adotada pelo professor para a letra v e que deverá 

ser aplicado para as demais “invogais”, Ribeiro (s.d., p. 70) apresenta um diálogo em formato 

de catecismo, o qual transcrevemos de Trindade (2011, p 319 ):  

 

Figuremos um dialogo que se pode applicar com variantes apropriadas, às 

demais lições. 

Depois de reproduzir no quadro preto textualmente a segunda lição. 

Professor (designando as vogaes á esquerda do v que está isolado). 

- como se chamam estas letras? 

A – Vogaes. 

P – Que representam? 

A- As vozes que são representadas na escripta pelas vogaes.  

P- Como se emittem as vozes? 

A- Com o auxílio da língua, dos beiços e dentes. 

P- Qual é o valor desta vogal? 

A- á 

P- (Apontando para o v). Quando eu digo vvv...á, que é que soa antes de á? 

A – vvv... 

P – Como se emite esse valor? 

A – Juntando o lábio inferior aos dentes de cima. 

P – Combinemos agora o valor desta invogal com os valores que lhe ficam à 

direita. 

A – (Descobrindo por si) 

vvv.................ái........................VAI 

vvv................ iu....................... VIU 

vvv................ ô........................ VOU  

u.....................vvv.......................a..............UVA  

                   

 

Quando concluída essa etapa das letras, cabia ao professor trabalhar as palavras, sem 

segmentá-las em sílabas com hífen, mas alternando e destacando as sílabas que as 

compunham pelas cores vermelha e preta. No final da lição, uma frase era escrita com estas 

palavras, utilizando-se da letra manuscrita, sem uso da inicial maiúscula e do ponto final, 

como se vê na figura que se segue: 
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Figura 31 – Palavras da Cartilha Nacional

 
Fonte: Trindade, 2001, p. 320 

 

 

Seguindo os passos do método sintético, também utilizados nos manuais de autoria dos 

portugueses João de Barros, Antonio Castilho e João de Deus, o brasileiro Hilário Ribeiro, 

propôs iniciar o ensino da leitura e da escrita pelas vogais, seguindo-se das sílabas ditongadas, 

das consoantes simples para as complexas, para as sílabas que constituiriam as palavras, as 

sentenças e, por fim o texto. Para essa configuração de texto, Ribeiro escreve frases 

associadas a uma dada consoante. Observemos:  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 – Texto da Cartilha Nacional
17

 

                                                             
17

 Devido a quase inegibilidade do texto, pelo tempo de impressão, avivei as letras com caneta esferográfica  

para melhor comodidade do leitor.    
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Fonte: Nascimento, s/d p.2 

 

A formatação textual acima, nos remete à Castilho que, para cada letra apresenta um 

conto (figura 18). Do mesmo modo, ao nos depararmos com expressões tais como: “Dá-lhe 

uma esmola”, “O Brasil é minha pátria”, “Estuda bem as lições” rememoramos, de imediato, 

as máximas morais e os preceitos de doutrinação difundidos pelos manuais didáticos 

utilizados desde as escolas jesuíticas.  

Ao editar a sua Cartilha Nacional, Ribeiro buscava substituir outros livros em 

circulação nas escolas brasileiras e, segundo Trindade (2001, p. 312), o próprio autor 

justificava a produção de uma nova cartilha com o seguinte argumento: “[...] certos livros 

escolares não podem supportar uma longa existência; elles têm uma duração limitada pela 

sciencia pedagógica que todos os dias progride e apodera-se de novos processos” (RIBEIRO 

s.d, p. 3 apud TRINDADE, 2001, p 312).  

Assim, em decorrência do progresso da ciência pedagógica, preconizado pelo próprio 

Ribeiro, do crescimento do mercado editorial, da expansão das escolas pelas províncias e do 

incentivo do governo imperial para que os professores pudessem criar novos livros com 

métodos apropriados para o ensino da leitura e da escrita, um outro professor brasileiro, 

também oriundo da geração de professores da Escola Normal de São Paulo lança em 1880, 

editou uma nova cartilha.  
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3.6 CARTILHA DA INFÂNCIA: DEFESA DO MÉTODO SILÁBICO NO BRASIL 

 

De acordo com Mortatti (2000) e Frade (2012), nos finais do século XIX, vivia-se um 

intenso embate entre o método de João de Deus, centrado na palavração, e adotado 

oficialmente, como vimos anteriormente, e o antigo método sintético, em específico a 

silabação. Nesse bojo, Thomaz Paulo de Bom Sucesso Galhardo - “Thomaz Galhardo” como 

era apresentado na capa do manual -, como professor formado pela Escola Normal de São 

Paulo, cria na década de 1880, a sua cartilha, defendendo, como melhor método para o ensino 

da leitura, o método da silabação. Explicitando a sua preferência por esse método e sua recusa 

para os métodos então divulgados nas escolas brasileiras, o autor (GALHARDO, 1911, p.6)  

argumenta:  

 

Dos três methodos de ensino da leitura, antigo ou da soletração, moderno ou 

da syllabação, e moderníssimo ou da palavração, escolhemos o meio termo, 

sobre cujas bases foi escripto o presente systema.  

Razão tivemos para esta preferencia. 

O methodo antigo é o methodo do absurdo. 

Parece que ainda bate em nossos ouvidos a toada monotona das creanças a 

repetirem cantarolando a multidão de sylabas sem sentido das antigas cartas 

do A B C! 

Condemnado pelo próprio absurdo com o qual martyrizam-se miseras 

creanças, lastimavel é que, em algumas de nossas escolas, retardatarias em 

acompanhar o progresso do ensino, ainda se ouça a voz infantil proferir com 

penoso accento, e como que implorando compaixão: b-a-ba; b-e-be; be-i-bi; 

b-o-bo; b-u-bu. [...] 

Quanto ao methodo da palavração, não julgamos por enquanto de vantagem 

a sua applicação, em vista do estado actual do ensino primario no paiz. 

Fizemos também expriencias sobre os methodos phonico, phonotypico e 

outros, mas sem colher os resultados admiráveis do emprego do methodo 

syllabico, seguido da immediata applicação das syllabas em palavras, e da 

applicação destas em phrases curtas e de fácil comprehensão. [...] 

Não temos necessidade de repetir que o nosso trabalho tem por base o 

methodo syllabico; e que, conseguintemente, com este systema não se deve 

consentir que as creanças soletrem, senão que pronunciem as syllabas, 

reunindo-as após para a formação dos vocábulos, cuja significação, embora 

sabida por vulgar, será dada pelo professor. 

 

Como nos informa Mortatti (2000), esta cartilha apresenta-se como uma das primeiras 

concretizações do método sintético no Brasil. Editada pela editora Paulo de Azevedo LTDA, 

com sede no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, foi adotada pelo governo paulista 

após sua publicação e daí adotada em muitas outras localidades brasileiras, permanecendo em 

muitas escolas até as primeiras décadas do século XX. 
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O manual contém 64 páginas de tamanho 20x15, uma verdadeira caderneta, sem cores, 

editada em preto e branco. Em sua contracapa, uma dedicatória do autor, com os dizeres: - Ao 

mais esforçado propugnador do Ensino Popular no Brasil, o Exº. Sr. Conselheiro, Carlos 

Leôncio de Carvalho (GALHARDO, 1911, p.3), o que evidencia a relação e a confirmação da 

aprovação de Leôncio de Carvalho quanto aos ideários de alfabetização contidos nesse 

manual escolar, ou seja, o uso da cartilha como representativo do método de ensino tomado 

como oficial para as escolas.  

Mesmo com toda a divulgação do método analítico na tentativa de suplantar o sintético, 

ela é usada na prática por aqueles professores que acreditam que a criança se alfabetizará à 

medida que repetir até memorizar as cartelas de sílabas como as difundidas na cartilha de 

Galhardo, portanto, pela silabação. A crença do autor é tamanha na eficácia do método 

silábico que além da defesa expressa nas primeiras páginas da cartilha (p.6, citada acima), 

dirige também, na página 9 do manual (GALHARDO, 1911), texto às mães alertando o 

seguinte:  

 

Geralmente quando enviais os vossos filhinhos á escola, já elles levam 

diante dos olhos o phantasma das vinte e cinco letras, que lhes mostrastes em 

casa, e cujos nomes elles decoraram sem os saber applicar aos signaes 

graphicos respectivos. Ásvezes já sabem de cor toda a tradicional carta de 

syllabas. 

Grande inconveniente provém disso. 

Quizeste, por vosso amor, fazer um bem, e praticastes um mal, que dará em 

resultado obrigar o professor a dous trabalhos: o de desfazer para tornar a 

fazer; desensinar, para tornar a ensinar. 

Repare que o trabalho duplo não é só para o mestre, senão também para os 

vossos próprios filhos. 

Os vícios adquiridos na primeira aprendizagem são os de mais difficil 

extincção. 

É preferível que mandeis á escola os vossos filhos completamente ignorantes 

a manda-los viciados pela solettração antiga. 
 

Desse modo, elabora um manual que prioriza as sílabas as quais são apresentadas a 

partir de cada uma das consoantes. Sua programação de ensino, seguindo o mesmo ritual 

metodológico apresentado nas cartilhas anteriores
18

, inicia-se com uma primeira lição das 

vogais, dos ditongos formados com a junção destas e das vogais acentuadas. Vejamos:  

 

Figura 33- Vogais e ditongos da Cartilha da Infância 

                                                             
18

 Cartinha de João de Barros; Cartas do ABC; Methodo Português de Castilho; Cartilha Maternal; Cartilha 

Nacional.  
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Fonte: GALHARDO, 1911, p. 9-10 

 

O passo seguinte é a apresentação das demais letras e de seus nomes, de acordo com 

certa ordem de dificuldade. Para isso, sua cartilha é organizada em trinta e duas lições com as 

consoantes, ressaltando que as primeiras são as que poderíamos denominar de “consoantes 

simples”, ou seja, de “um só valor”, como destacaria João de Deus em seu método da 

palavração, a exemplo do v, p, b, f, d, t, l..., para depois as de “mais de um valor” ou 

“complexas” como o s-ss, c-ç ..., passos continuamente “rememorados” em todas as cartilhas 

utilizadas para alfabetizar do século XVI até o final do século XIX, tempo da publicação da 

Cartilha da Infância ora analisada.  

A 2ª lição, conforme ilustramos, traz a letra V, com a sua classificação fonética “labial 

sibiliante”, registrada em três sequências silábicas distintas VA-VE-VI-VO-VU; VE-VA-VO-

VU-VI e VO-VI-VA-VE-VU para, em seguida, a junção da consoante com as sílabas 

ditongadas e a formação de palavras simples com duas e três sílabas, separadas com hífen.  

 

Figura 34- Família da letra V, na Cartilha da Infância 
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Fonte: GALHARDO, 1911, p. 11 

 

 

A exemplo das cartilhas anteriores aqui elencadas, a primeira consoante a ser estudada é 

a letra V. Portanto, a marca de uma herança cultural que insiste em permanecer na 

estruturação do manual, além de outras como as sílabas ditongadas e a separação das palavras 

por hífen que, segundo Frade (2012), podem ter sido inventadas na tentativa de ajudar a ler 

por “soletração”, reconhecendo de imediato as unidades maiores que as letras, nesse caso, as 

sílabas, considerando que o autor defendia o método silábico.  

Embora desconsidere o método fônico, o autor traz, como dissemos, ao lado da 

consoante a “análise fonética”. Traz, como um dado novo, uma proposta de exercício logo 

abaixo da lição, não apresentando nenhuma orientação de como aplicá-lo. Muito 

provavelmente, ficará restrito à leitura “soletrada”, visto que as palavras são separadas por 

hífen. Observe:  

 

Figura 35- Exercício relacionado à letra V na Cartilha da Infância 
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Fonte: GALHARDO, 1911, p. 12 

 

 

Nas demais lições, até a 32ª lição, trabalha-se todas as consoantes seguindo a mesma 

formatação que se vê na representação da lição do V. Ao concluir o trabalho com todas as 

consoantes, apresenta-se uma lição com o alfabeto em letras maiúsculas e minúsculas, 

inicialmente na ordem alfabética e, por fim, com as letras embaralhadas o que nos parece 

sugerir que o desafio da aprendizagem é memorizar as letras do alfabeto em qualquer ordem 

em que elas apareçam. Vejamos: 

  

Figura 36- Alfabeto da Cartilha da Infância 

 
Fonte: GALHARDO, 1911, p. 56 
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Importante destacar como inovador, nesta cartilha, os sinais de pontuação que aparecem 

a partir da 27ª lição nas frases dos exercícios: ponto de interrogação, vírgula, ponto e vírgula e 

dois pontos. O ponto final só foi usado em sentenças, no final da cartilha.  

Concluindo a cartilha, e “rememorando” uma estruturação já vivenciada em “velhos” 

manuais, o autor propõe apenas no final do livro, quando já se trabalhou as famílias silábicas 

de todas as consoantes, a leitura de textos que tematizam a importância da escola, sua 

importância para o desenvolvimento da criança, bem como da necessidade a obediência aos 

pais, respeito aos mais velhos e da fé, totalizando nove textos. Desses, dois na forma de 

narrativas com todas as palavras separadas em sílabas (A Escola e A Carta); três na forma de 

poemas, não separados por sílabas (Joãozinho, O amanhecer e Amanhece) e quatro em forma 

de narrativas sem separação de sílabas (A Oração, A Boca, Estradas de Ferro e Os filhos do 

Pescador). Observemos:  

 

Figura 37- Texto publicado na Cartilha da Infância 

 
Fonte: GALHARDO, 1911, p. 62 

 

Pelo que se observa do exposto, a cartilha elaborada por Galhardo, buscava apresentar e 

defender como melhor método de ensino da leitura e da escrita, o método silábico. O autor é 

enfático ao combater o método da soletração, o “método do absurdo” conforme ele mesmo 

destaca na introdução do seu livro, pois para ele seria um martírio a criança ter que memorizar 

as letras uma a uma para juntá-las até que fizessem algum sentido.  
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Contudo, pelo que se analisa do exposto e, considerando a conotação dada ao uso do 

hífen em cartilhas “antigas”, não nos parece tão evidente a negação da “soletração”. Tal uso 

se verifica em plena década de 1930, tempo em que até o próprio método da silabação estava 

na disputa com o seu sucessor - o analítico, e ainda assim encontrava-se professor 

alfabetizador em escolas brasileiras que, lançando mão de suas memórias, fazia da soletração 

o seu porto seguro, conforme nos relata Soares (s/d) em seus estudos de doutoramento. 

Pesquisando sobre a prática alfabetizadora de uma professora, Soares, ao entrevistar os seus 

ex-alunos verifica que, de posse de um manual que divulgava o método silábico – a Cartilha 

da Infância, a professora alfabetizava do mesmo modo quando dava aulas individuais: 

 

Pelos relatos de seus alunos, Aurélia iniciava o processo de Alfabetização 

conforme os outros métodos sintéticos, isto é, pela apresentação das letras e 

seus nomes, “de acordo com certa ordem crescente de dificuldade” 

(MORTATTI 2000b, p. 2). Contava com um recurso, uma máscara feita de 

papel de maior gramatura, com um orifício que permitia a visualização de 

uma letra de cada vez; sem quadro de giz, ou qualquer possibilidade de uso 

das paredes, apinhadas de santos, ela interpunha a máscara individualmente 

em cada cartilha e promovia a leitura aluno a aluno, como quando dava aulas 

em casa. Entretanto, contrariando as orientações existentes também nesta 

edição [da cartilha analisada pela pesquisadora], essas letras não eram juntas 

em sílabas logo a seguir, não eram reconhecidas as famílias silábicas. As 

crianças liam as letras até formarem as palavras, o que indica o uso de um 

processo de soletração e não de silabação. 
 

Pelo que se lê da citação acima, observamos que a soletração ainda se faz presente na 

prática da alfabetizadora do inicio do século XX, embora tal método de ensino fosse alvo de 

extinção desde o século XVI, com a adoção do método silábico e da Cartinha de João de 

Barros. Constatação de que a orientação metodológica de um determinado livro de 

alfabetização sustenta a prática do professor alfabetizador haja vista que a professora Aurélia, 

vivendo a institucionalização do método analítico, adota uma cartilha cujo método silábico a 

embasa, mas, na prática, ensina aos seus alunos pelo método difundido nas Cartas do ABC, a 

soletração.  

O que se percebe é que, independentemente das mudanças advindas de um “novo” 

método, os professores sempre acabavam trazendo para as suas aulas a experiência do que 

fora aprendido no método anterior. O ensino iniciado pelo alfabeto para depois as sílabas, 

palavras e sentenças, difundido na primeira cartilha adotada pelos jesuítas nas escolas do 

Brasil Colônia, persistiu por todo o Império.  

Isso também aconteceu com o modo de organização do ensino. Ao longo desses quatro 

séculos, o método individual de ensino foi analisado e discutido como um modo inapropriado 
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para se ensinar, porém permanecendo vivo na memória dos professores, a exemplo da 

professora Aurélia, na escola ele se fazia combinar com a prescrição do método mútuo e do 

método simultâneo, como nos afirma Faria Filho (2000 p.142). 

 

No final dos anos 30 o método mútuo dará lugar em várias províncias e em 

vários textos legais, aos chamados métodos mistos os quais buscavam ora 

aliar as vantagens do método individual às do mútuo, ora aliar os aspectos 

positivos deste último as inovações propostas pelos defensores do método 

simultâneo.  
 

Temos a criação de um novo método: o método misto. E o interessante aqui é que ele 

não vem mais de pesquisas e estudos realizados fora do país, mas de saberes e práticas 

consolidadas pelos professores que buscaram, em suas memórias, o que de outros métodos 

outrora institucionalizados lhes fazia sentido aplicar em suas vivências pedagógicas. Esse 

“novo saber advindo da prática” passa a vigorar como currículo na formação de novos 

professores, como se verifica no que escreve Inácio (2003, p.91): 

 

Dessa forma, o professor modificava a prática do ensino individual, 

introduzindo dois novos elementos organizativos presentes nas prescrições 

do método de ensino mútuo: as classes e as decúrias. Pelos trechos de 

relatórios supracitados pode-se dizer que os três métodos conhecidos na 

província eram combinados de diferentes maneiras, segundo as “opções” dos 

professores, formando o método misto. Nesse movimento de reconfiguração 

da prática docente, podemos entrever um processo de produção de um novo 

saber pedagógico. O método de ensino misto, formulado num primeiro 

momento nas reinvenções que os professores efetuaram na prática cotidiana 

do ensino, foi posteriormente ensinado na Escola Normal, local legítimo 

para a formação não apenas dos novos professores, mas também daqueles 

que já estavam ensinando. 

 

Os procedimentos do novo método são ensinados aos professores na tentativa de 

avançar com o processo de escolarização tão almejado no século XIX. Contudo, como bem 

nos informa Saviani (2011), a crescente revolução industrial no final do século XVIII e início 

do século XIX traz novas exigências sociais para as quais o ensino já se encontrava defasado.  

Esse período, que já se apresenta como efervescência de modernização da sociedade 

brasileira, caracterizou-se como um período histórico de transição da Monarquia para 

República, concebendo a instrução como meio essencial para atingir os objetivos desse novo 

ideário liberal republicano que visava transformar o país numa nação desenvolvida. Amplia-

se o debate em defesa do ensino obrigatório e gratuito para as classes populares, massa 

trabalhadora que deveria ser instruída para atender a demanda dos novos processos 
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industriais. Tivemos, portanto, a busca de um método que atendesse às novas exigências e, 

nesse contexto, contamos, segundo Saviani (2011), com a participação importante de Rui 

Barbosa que se dedica a estudar novos métodos que pudessem atender às demandas 

apresentadas pela sociedade brasileira. Este, como membro da Comissão de Instrução Pública 

da Câmara, elaborou Pareceres que defenderam e instituíram novos pressupostos teóricos para 

a prática pedagógica; defendeu, como norteador dessa reforma educacional, o método 

intuitivo ou “lições de coisas” ou “ensino pelo aspecto”.  

Sustentado especialmente nas idéias de Pestalozzi, esse novo método defendia o 

interesse “natural” da criança e apresentava um ensino advindo dos sentidos e da observação, 

ou seja, da experiência direta e do aprender pela ação, conforme nos assegura a educadora 

Valdemarin (2001, p.158-159): 

 

O novo método pode ser sintetizado em dois termos: observar e trabalhar. 

Observar significa progredir da percepção para a idéia, do concreto para o 

abstrato, dos sentidos para a inteligência, dos dados para o julgamento. 

Trabalhar consiste em fazer do ensino e da educação na infância uma 

oportunidade para a realização de atividades concretas, similares àquelas da 

vida adulta.  

 

Com a adoção do método intuitivo, oficializava-se a negação da educação humanista 

para defender uma educação que valorizasse os conhecimentos dos fenômenos do ambiente 

natural, ou seja, um ensino cujo pressuposto teria um embasamento científico.  Acreditava-se 

que este seria o caminho para suplantar o ensino verbalista, difundido e enraizado nas escolas 

do período imperial, quando muito insistiu-se em forçar e refazer a natureza da criança, 

moldando o seu modo de pensar, agir e sentir. A escola precisava, agora, colocar a criança no 

contato com as “coisas” para exercer os seus sentidos, para “trabalhar” a atividade e 

desenvolver o raciocínio. O ensino da leitura e da escrita precisava ser redimensionado e o livro 

“Primeiras Lições de Coisas”, de autoria de Norman Calkins, diretor de ensino primário de 

Nova York, e traduzido por Rui Barbosa, passou a ser o guia para a prática dos professores 

brasileiros.   O ensino da decifração das letras que compõem a palavra, ou seja, das partes 

menores para as maiores, passou a ser combatido em defesa do ensino pelas palavras, estas é 

que representam as ideias, portanto, são consideradas os vocábulos ou unidades da linguagem e 

segundo CALKINS, 1950, p. 426 apud VALDEMARIN, 2001, p163 são:  

 

 [...] o meio natural de ensinar a creanças uma língua é começar pelas 

unidades da linguagem, que são as palavras. A linguagem depende do 

pensamento; as palavras são symbolos de idéas. Nem as lettras, nem os sons 

são elementos do pensamento. As lettras são elementos da fórma das 
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palavras; os sons simples, elementos do som harmonico da palavra; mas 

nenhum desses elementos constitue unidade da linguagem. O verdadeiro 

ponto de partida, no ensino da leitura, está em tomar a Idea com o seu signal 

como um só todo.  

 

O professor deverá priorizar vocábulos referentes à vivência dos alunos; manter com 

estes um diálogo acerca do objeto; pronunciar a palavra inteira; destacar os sons; ensinar as 

letras do alfabeto; apresentar novas palavras relacionadas e, avançar, assim para as novas 

etapas sugeridas: o uso do livro de leitura, tendo o cuidado para que a lição não seja decorada, 

mas aprendida, por isso a orientação para a leitura das palavras salteadas; o exercício de 

reconhecimento dos valores fônicos, após o domínio de palavras inteiras e, por fim, a 

compreensão das ideias contidas nos textos.  

Acreditava-se que o Método Intuitivo seria um novo instrumento pedagógico capaz de 

reverter a precariedade do ensino escolar, a ineficiência da leitura e da escrita e, para isso, 

mais uma vez o novo método passa a fazer parte do currículo de formação de professores nas 

Escolas Normais. O professor precisava conhecer os pressupostos e os passos metodológicos 

divulgados como um novo modelo de educação que contribuísse para a formação de um 

homem capaz de ler, pensar e atuar no novo mercado de trabalho. O trabalho educativo, nesse 

novo método de ensino, visava um desenvolvimento humano atrelado às novas necessidades 

científicas, econômicas e políticas de modernização, próprias do final do século XIX. Era, 

segundo Trindade (2001, p. 139): 

 

[...] um movimento de renovação pedagógica, que direcionavam o conteúdo 

escolar para a prática produtiva por meio do ensino da ciência e, como 

movimento, visava a inserir o Brasil em um projeto de modernidade 

capitalista. No lugar da memorização, o ensino intuitivo apresentava a 

preocupação de educar o olhar, principal instrumento da percepção, e educar 

a mão, principal instrumento de trabalho 

 

Nesse processo de embates entre os métodos de ensino, o certo é que, nesse período 

entre a expulsão dos jesuítas até o final do Império, o ensino continuava carecendo de 

organização e as poucas escolas existentes eram adaptadas em prédios pouco apropriados para 

atender as especificidades de um ou de outro método até agora colocado nas leis de ensino ou 

na atuação prática dos professores.  

É inegável, pelo que se estudou até aqui, o abandono de determinados recursos bastante 

utilizados no método individual e simultâneo como as lousas e as pedras, a reorganização do 

tempo escolar, da distribuição dos alunos por classes em espaços mais apropriados para um 

“ensino cadenciado por ritmos, intervalos, descansos, fragmentado em saberes, unidades, 
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lições e exercícios, próprio do ensino intuitivo” (TRINDADE, 2001, p. 172). Assim, 

respaldada em prescrições legais quanto a métodos e modos de ensino, a escola estava se 

(re)organizando. Estas inovações propostas pelo método intuitivo, apesar de não serem 

suficientes para descentralizar o ensino da figura do professor e do sistema de ensino, 

contribuíram, como nos alerta Castanho (s/d), para abrir caminhos para uma nova didática, 

com o movimento escolanovista, que terá como marco o Manifesto de 1932.  
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4 SÉCULO XX: NOVAS IDEIAS PEDAGÓGICAS; NOVAS CARTILHAS PARA 

ALFABETIZAR? 

 

Desde o advento da Proclamação da República, – final do século XIX – já se havia uma 

preocupação com a sistematização do ensino da leitura e da escrita. Portanto, o livro, a leitura 

e a escola tornam-se possibilidades para romper as distâncias do homem em relação à nova 

ordem emergente; tais instrumentos passam a ter um novo significado, constituindo-se como 

o cerne da preocupação dos educadores e políticos republicanos. 

Nesse período, a escola se institui como um espaço apropriado para o ensino sistemático 

desse aprendizado às novas gerações; vai ganhando maior uniformidade, maior rigidez nas 

estruturas organizacionais a exemplo dos horários de funcionamentos, da estrutura 

administrativa, dos espaços de aula, tornando-se mais racional, mais aberta à sociedade, 

portanto, mais democrática, como nos informa Teixeira (1957, p.63): 

 

[...] não pode ser uma escola de tempo parcial, nem uma escola somente de 

letras, uma escola de iniciação intelectual, mas uma escola, sobretudo, 

prática, de iniciação ao trabalho, de formação de hábitos de trabalhar e de 

conviver e de participar em uma sociedade democrática, cujo soberano é o 

próprio cidadão. 

 

Imbuídos dessa nova investida, funcionários da instrução pública, inspetores e 

professores se apropriaram das ideias do Método Intuitivo como forma de divulgação dos 

projetos republicanos, na perspectiva da educação de um novo cidadão, diferente do “cidadão 

pacato do Império”, como afirma Rezende e Souza (s/d, p.3). A ideia básica desse Método era 

tornar a criança centro da sua aprendizagem, levando até ela os objetos da natureza para 

serem observados, o que estava, ainda segundo Rezende e Souza (s/d, p.3), “[...] em 

consonância com as ideias difundidas pelo novo tipo de governo que regia a nação a partir 

daquele momento, a República”. Nesse período, as mudanças políticas suscitaram alterações 

na condução da instrução pública, uma vez que esse novo regime político apostava na 

educação e no ensino como o meio mais viável para oferecer ao povo as condições de sua 

inserção no regime democrático representativo.  

Em detrimento à difusão do pensamento republicano, as ideias liberais e os novos 

interesses econômicos gerados pela empresa cafeeira, pelas iniciativas de industrialização e 

pela aceleração da urbanização, intensifica-se a demanda por uma formação técnica e 

científica para atender a formação dos quadros burocráticos do setor público, o que colaborou 

para priorizar a educação secundária e superior. A escola primária continua, no início da 
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República, nos mesmos moldes da velha escola de primeiras letras, sob a responsabilidade das 

antigas províncias, agora transformadas em estados como nos esclarece Saviani, (2011, p 170-

171) 

[...] embora a linha geral dos debates do final do Império apontasse na 

direção da construção de um sistema nacional de ensino colocando-se a 

instrução pública, com destaque para as escolas primárias, sob a égide do 

governo central, o advento do regime republicano não corroborou com essa 

expectativa. [...] a Constituição, embora omissa quanto à responsabilidade 

sobre o ensino primário, delegava aos estados competência para legislar e 

prover esse nível de ensino.  

 

Mesmo tendo a educação como parâmetro para alcançar seus objetivos de aumentar as 

forças progressivas do país, os intelectuais republicanos acabaram sendo dominados pelas 

forças políticas elitistas sobre as quais o estado oligárquico cafeeiro se impõe como o poder e 

o motor de controle da sociedade brasileira. Os princípios educativos e a proposta de 

escolarização esboçada pelos republicanos acabaram esbarrando na política de favorecimento, 

o que fez com que a escola popular não se expandisse; não se constituísse também como meta 

da política do Governo Federal que, deixando a cargo dos Estados a educação primária, 

buscou investir nos cursos secundário e superior, conforme o desejo das elites que pretendiam 

ascensão social. Esse período marca uma preocupação com a alfabetização atrelada à 

necessidade em educar a miscigenada população brasileira, entretanto, conforme Silva e 

Schelbauer (2007, p.123), “[...] é preciso ressaltar a existência de dois tipos de escola, uma 

destinada aos filhos dos trabalhadores, de caráter profissionalizante, e outra para os filhos dos 

dirigentes da sociedade, fundada nas artes liberais e nas ciências modernas”. 

Apesar de todos esses entraves, os debates e a tentativa de reforma vão sendo 

implementados e colocados no novo cenário; os intelectuais republicamos insistem em 

defender a educação como a mola propulsora das transformações pretendidas, a exemplo de 

Rui Barbosa que, ao emitir parecer sobre a escolarização brasileira, afirma que para sanar “a 

ignorância popular, mãe da servilidade e da miséria” só “uma reforma radical do ensino 

público”. Isso demonstra que há uma preocupação com a instrução popular, o que acaba 

acontecendo, segundo Neto (s/d p.6), no final do século XIX, no estado de São Paulo, com a 

criação das escolas graduadas que se tornam modelos a serem adotados por outros estados no 

decorrer do século XX, o que é também confirmado por Saviani (2004, p. 17-18), quando 

declara que: 

 

Foi somente com o advento da República, ainda que sob a égide dos estados 

federados, que a escola pública, entendida em sentido próprio, fez-se 
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presente na história da educação brasileira. Com efeito, é a partir daí que o 

poder público assume a tarefa de organizar e manter integralmente escolas, 

tendo como objetivo a difusão do ensino a toda a população. 

 

Nesse cenário alguns conhecimentos advindos da psicologia e do movimento de 

emancipação das massas populares trazem à tona o questionamento do papel elitista da escola 

tradicional, alegando que esta estava restrita apenas às elites das camadas dominantes, no 

período do Império, utilizando-se de um método de ensino em que a criança aprendia pela 

repetição fastidiosa e cansativa e não pela compreensão das coisas e o método da silabação 

passa a ser apontado como forma de aprendizagem contrária ao desenvolvimento do cérebro, 

dificultando a compreensão do texto lido.  

Buscava-se, desse modo, romper com uma estrutura ineficaz dos métodos até então 

adotados, o simultâneo, o mútuo e ainda o método individual que muitos professores 

adotavam em muitas escolas brasileiras. Alegavam os “novos educadores” que a instrução 

pública advinda do Império objetivava muito mais racionalizar o tempo escolar, disciplinar os 

corpos e os espaços escolares do que aperfeiçoar as questões metodológicas. A referência era 

ainda a educação jesuítica, remetendo, portanto, ao exercício da memória. O formato do 

catecismo, feito de perguntas e respostas padronizadas, permanecia como o modelo de cultura 

escolar.  Os professores ensinavam dessa forma porque essa era a maneira com que eles 

próprios e seus alunos eram avaliados. Assim, como nos informa Schueler e Magaldi (2009, 

p. 45), “[...] as escolas isoladas e multisseriadas e a educação familiar e doméstica 

mantiveram-se como presença incômoda, mas funcional e majoritária, em várias localidades 

do país” e o resultado era que os alunos permaneciam longos anos na escola sem efetivamente 

aprender o que era necessário: ler, escrever e contar. 

Novos métodos e técnicas de ensino precisavam entrar em cena para a busca e o prazer 

da descoberta de novos conhecimentos. A observação direta dos fatos, das coisas da natureza 

pela educação dos sentidos deveria ser a nova perspectiva a ser difundida nas escolas 

brasileiras, afinal a ciência deveria ser a mediadora do progresso social e da nação.  

A adoção do método intuitivo representa, nesse momento, uma verdadeira revolução no 

ensino e, passa, então, a ser defendido pelos “novos educadores” que buscam implementar 

novos princípios educativos, ou seja, uma “educação ativa”; um projeto de escola em que a 

educação possa servir para inserir o indivíduo-cidadão na nova ordem social; um novo 

modelo de educação que possibilite a expansão da escola elementar e, ao mesmo tempo, a 

superação da escola tradicional cujos princípios não mais atendem às exigências do mundo 
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moderno. Um novo investimento educativo é expresso no Manifesto da Escola Nova, 

conforme destaca Saviani (2011, p. 244): 

 

[...] o texto passa a considerar que a Educação Nova se constituiu como 

‘uma reação categórica, intencional e sistemática contra a velha estrutura do 

serviço educacional, artificial e verbalista, montada para uma concepção 

vencida’. Em lugar dessa concepção tradicional, que servia a interesses de 

classes, a nova concepção vem fundar-se no ‘caráter biológico’ que permite 

a cada indivíduo se educar, conforme é de seu direito, ‘até onde o permitam 

as suas aptidões naturais, independente e razões de ordem econômica e 

social’. Assim procedendo, a Educação Nova assume verdadeira feição 

social, formando a ‘hierarquia democrática’ pela ‘hierarquia das 

capacidades’, construída a partir de todos os grupos educacionais. Se a 

escola tradicional mantinha o indivíduo na sua autonomia isolada e estéril, a 

nova educação, embora pragmaticamente voltada para os indivíduos e não 

para as classes, fundando-se sobre o princípio da vinculação da escola como 

o meio social, forma para a cooperação e solidariedade entre os homens.  

 

Temos, nesse novo contexto, a difusão dos princípios da Escola Nova, movimento 

educacional que apresenta propostas inovadoras vinculadas às novas descobertas dos 

diferentes ramos das ciências acerca do ensino e da aprendizagem e defende, desse modo,  o 

respeito às particularidades do ser individual e a inserção do indivíduo numa sociedade 

moderna e democrática. Seus pressupostos expressam uma preocupação com a formação do 

caráter e da personalidade do indivíduo, abrangendo, para tal, conhecimentos da área da 

biologia e também da psicologia. Portanto, agora, a aposta está num ensino mais criativo e 

participativo em que o aluno deixa de ser o receptor do conteúdo; este passa a ser o centro do 

processo e o professor é visto como o facilitador da aprendizagem. Os conteúdos deixam de 

ser transmitidos via exposição repetitiva pelo mestre e memorizado pelo aluno para ser 

alcançado por um processo de auto-realização do educando por meio de atividades variadas 

como os trabalhos em grupos, os jogos, as pesquisas, as experiências, tendo como principal 

característica o “aprender a aprender”. Segundo Lourenço Filho (1978, p. 151), grande 

expoente desse movimento educacional, os alunos devem ser: 

 

[...] levados a aprender observando, pesquisando, perguntando, trabalhando, 

construindo, pensando e resolvendo situações problemáticas apresentadas, 

quer em relação a um ambiente de coisas, de objetos e ações práticas, quer 

em situações de sentido social e moral, reais ou simbólicos. 

 

E a escola, diz ainda Lourenço Filho (1978, p. 19), deverá ser: 
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[...] entendida como escola ativa, pois a aprendizagem do aluno ocorreria 

num movimento, resultando de impulsos emotivos naturais em que aspectos 

biológicos são respeitados. E as atividades devem ser organizadas de acordo 

com as etapas do desenvolvimento de cada criança. A escola passa a 

preocupar-se em entender como o aluno aprende. 

 

Nesse “novo” pensamento, prevalecem os aspectos psicológicos em detrimento dos 

lingüísticos e pedagógicos, tendo como finalidade a aprendizagem da leitura e da escrita pela 

criança, vinculada à democratização da cultura e da participação social, como bem destaca 

Mortati (2000, p. 144):  

 

Os novos fins passam a demandar soluções voltadas para a função 

socializadora e adaptadora da alfabetização no âmbito da educação popular, 

a ser realizada de maneira rápida, econômica e eficaz, a fim de integrar o 

elemento estrangeiro, fixar o homem no campo e nacionalizar a educação e a 

cultura, ou seja, visando a uma educação renovada, centrada na psicologia 

aplicada à organização escolar e adequada ao projeto político de planificação 

e racionalização em todos os setores da sociedade brasileira.  

 

Toda a discussão no novo panorama educacional que se anuncia a partir desses novos 

estudos desvincula-se do embate teórico sobre a excelência de um ou outro método de ensino 

da leitura tão evidenciado no século anterior, pois, agora, o foco da educação se desloca do 

“como” ensinar para os fatores internos da “criança real” no processo de aprendizagem; seu 

interesse e sua maturidade biofisiológica. No entanto, o método analítico, segundo Mortati 

(2000), era ainda considerado o melhor e mais científico por muitos educadores da época, 

inclusive para Lourenço Filho apud Mortatti, (2000, p. 149), que, não advogando em 

detrimento de um ou outro método, ou seja, do sintético ou analítico, aponta vantagens em se 

utilizar no ensino da leitura o método analítico:  

 

Devemos acrescentar, porém, que a sentenciação como a palavração, quando 

bem aplicadas, vêm facilitar a motivação da aprendizagem, dando desde 

logo o propósito real da leitura, o que, pela silabação ou pela soletração, se 

torna dificílimo de fazer.  

 

Embora novos compêndios escolares entrem na disputa com aqueles já adotados nas 

escolas do Império, a exemplo de cartilhas e livros escritos pelo próprio Lourenço Filho, 

como a Cartilha do Povo e a Cartilha Upa, Cavalinho!, não interessa aqui o método a ser 

adotado; nesse momento o que se deseja é a produção de uma nova cultura escolar em que a 

“criança real” seja vista com as suas mil diversidades. Tal posicionamento fica bem evidente 

nas produções educacionais da época, destacando-se aquelas produzidas pó Lourenço Filho,r 
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um dos maiores expoentes dessas novas ideias, conforme nos apresenta Mortatti (2000, p. 

172): 

 

As lições tanto podem servir ao ensino pela silabação como pela palavração. 

[...] Recomenda-se a quem se encarregue do ensino, professor ou leigo, que 

desde logo leve os alunos a escrever, no quadro negro ou no caderno, 

mediante cópia de modelos que para isso prepare, e depois sob ditado. [...] 

desde o início, se o ensino estiver sendo feito pela silabação, ou, quando 

julgado conveniente, se estiver sendo feito pela palavração aconselha-se que 

os alunos organizem uma coleção de pequenos cartões ou pedacinhos de 

papel, em que eles próprios escrevam as sílabas aprendidas. Com esse 

material, tão fácil de obter-se, terão as crianças elementos de um jogo que 

lhes despertará grande interesse, e que servirá tanto aos exercícios de 

verificação das palavras e sílabas aprendidas como aos de invenção para 

descoberta de novas palavras ou combinações destas em sentenças. 

 

O debate educacional agora não é mais sobre qual o método mais adequado para o 

ensino da leitura e da escrita, mas, a defesa de uma educação laica e gratuita segundo a qual o 

ler e o escrever passam a ser considerados como direitos de todos, independentemente as 

condições econômicas e sociais e, portanto, deveriam ser oficializados pelo Estado, a 

instância de maior responsabilidade por essa difusão. Esse movimento busca retirar do âmbito 

da igreja o poder sobre os destinos da educação, o que acaba gerando, segundo Saviani (2011, 

p. 257), uma intensa reação dos católicos os quais classificam os princípios escolanovistas 

como “antieducadores” e estimuladores do individualismo, portanto, “negadores da 

convivência social e do espírito coletivo”.   

Na tentativa de evitar uma reação dos operários face às políticas advindas do processo 

de industrialização e urbanização crescente, o governo institui reformas educacionais que, ao 

mesmo tempo, contemporizavam os interesses dos católicos – que tinham uma boa relação de 

controle ideológico com os operários e com os escolanovistas – que traziam para educação 

alguns princípios considerados renovadores e concatenados com o processo de 

desenvolvimento social projetado para a nação. Percebe-se, nesse transcurso, um equilíbrio de 

ideias, como nos esclarece Saviani (2011, p 270): 

 

Para a ‘trindade governamental’ (Vargas, Campos e Capanema), os 

princípios da educação cristã assim como os princípios pedagógicos 

renovadores não tinham valor em si, mas eram vistos como instrumentos de 

ação política. E não viam incompatibilidade entre uma visão educacional 

centrada na preservação da ordem social e a renovação pedagógica. Para 

Campos, aderir à Escola Nova não significava renunciar à ‘recuperação dos 

valores perdidos’, tarefa que, a seu ver, teria de ser desempenhada pelo 

ensino religioso. Dir-se-ia que ‘a modernização conservadora’, conceito que 
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a historiografia tende a classificar a orientação política que prevaleceu após a 

Revolução de 1930, poderia facultar a seguinte leitura: enquanto 

conservadora, essa orientação buscava atrair a Igreja para respaldar seu 

projeto de poder; enquanto modernização, a força de atração dirigia-se aos 

adeptos da Escola Nova, estes eram vistos como portadores dos requisitos 

técnicos necessários à viabilização do projeto de modernização 

conservadora.  

 

Diante dessa tomada de posição pelos dirigentes educacionais, aos poucos o impacto 

gerado pelo Manifesto vai ganhando força e hegemonia ao ponto de os próprios líderes 

católicos recomendarem que os seus educadores conhecessem os métodos novos introduzidos 

pela nova pedagogia e a contribuições da psicologia experimental na perspectiva do que 

considerava a filosofia verdadeiramente católica da vida. Desse modo, instaura-se, no campo 

educacional brasileiro, uma versão oficial de escola pautada em estudos científicos, baseados 

na observação e na experimentação; em modelos mais precisos e objetivos para a educação do 

povo. Nesse sentido, ganham repercussão, entre os educadores, duas obras de Lourenço Filho 

que bem sintetizam tais pressupostos; os Testes ABC, propondo uma síntese orientadora dos 

fundamentos para o ensino de leitura e escrita; e a Cartilha do Povo, um manual didático que 

concretizava os fundamentos teóricos da proposta.  

 

4.1 TESTES ABC – 1930 A 1970 

 

Os “Testes ABC” para verificação da maturidade necessária à aprendizagem da leitura e 

escrita, nos anos de 1930, começaram a ganhar repercussão no meio educativo por divulgar 

conhecimentos oriundos da Psicologia, os quais favoreciam à construção de uma pedagogia 

pautada em princípios científicos e experimentais.  Era comum naquele contexto um elevado 

índice de reprovação na primeira série do ensino primário, o que gerava grande preocupação 

do poder público que via acontecer o fracasso da escola pública em cumprir a função de 

escolarizar o povo. Tais estudos apresentavam-se, naquele panorama, como uma solução 

científica para esse grande índice de repetência; os testes apresentados surgiam como uma 

possibilidade de estabelecer uma classificação dos alunos ingressantes na escola oferecendo 

aos professores uma base mais segura para o ensino da leitura e da escrita. Segundo Lima, 

(2007, p. 146): 

 

Esses testes eram apresentados, portanto, como a possibilidade de 

estabelecer uma classificação inicial dos alunos ingressantes na escola 

primária, que ofereceria aos professores uma base mais segura para o início 

do trabalho. 
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Os resultados dos alunos nos testes permitiam prever ainda o tempo 

necessário à aprendizagem da leitura e da escrita, em condições “normais”: o 

grupo forte seria capaz de aprender a ler e escrever sem maiores dificuldades 

em apenas um semestre, o grupo médio aprenderia normalmente no prazo de 

um ano letivo e o grupo fraco não conseguiria aprender no prazo 

estabelecido a não ser em condições especiais, com atendimento 

individualizado e em classes com um número reduzido de alunos.  

 

Mediante essa seleção de turmas, cada grupo teria um tipo de atividade: aos alunos mais 

fracos, eram propostos exercícios estimulantes ou corretivos para superação das deficiências 

enquanto que dos mais fortes, esperava-se que, em apenas um semestre, fossem alfabetizados, 

podendo, alguns serem até promovidos para a segunda série no final do primeiro semestre. 

Desse modo, estaria garantido o sucesso da aprendizagem, o que significaria na avaliação de 

Lima (2007, p. 147) “[...] a diminuição no número de reprovações anuais e, 

consequentemente, redundaria em economia para os cofres públicos, que seriam aliviados do 

pesado e inútil encargo das reprovações”. Na opinião do próprio autor, as orientações postas 

nos Testes ABC possibilitariam uma melhor organização do trabalho para os professores e, 

ainda, apontariam aos inspetores uma forma mais aprimorada de avaliar os professores quanto 

aos resultados da aprendizagem das crianças, conforme lemos no próprio material escrito por 

Lourenço Filho (1967, p. 9): 

 

É evidente que, assim se fazendo, o ensino se tornará mais racional, mais 

tecnicamente fundado, com economia de tempo e esforço, tanto da parte dos 

alunos, quanto da dos mestres. Igualmente terão inspetores e diretores mais 

preciosas indicações sobre a tarefa entregue a cada professor. O trabalho 

docente poderá ser mais judiciosamente avaliado. 

 

E não será tudo. Desde que os mestres compreendam bem os fundamentos 

dos Testes ABC, passarão a ter uma visão mais exata das situações de 

aprendizagem das crianças a seu cargo, podendo melhor orientar o ensino 

em cada caso. Perceberão que não existem procedimentos mágicos que 

ensinem a ler, que as condições sejam  peculiares, e que essas condições 

deverão ser conhecidas. Entre elas, não estarão apenas as de maturidade, 

como conceito geral, mas as que decorram também de desajustamento, em 

certo número de alunos, e que no ato da aplicação das provas poderá 

igualmente denunciar-se.  

 

Esses estudos, desenvolvidos por Lourenço Filho, teciam críticas à correlação entre os 

resultados da aprendizagem da leitura e escrita vinculados à idade cronológica; à organização 

das classes com crianças de distintos níveis de aprendizagem e tinha como hipótese o fato de 

que a aprendizagem dependia de um processo geral de maturação. Para verificar essa 

maturação, o próprio professor aplicaria os testes apropriados e, de posse das notas aferidas, 
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traçava um diagnóstico de cada criança para adaptar os procedimentos didáticos que as 

levassem a uma melhor potencialização de suas capacidades.  

Com base nesses estudos, a referida obra propunha estabelecer, nas escolas, a 

homogeneização das classes para assegurar um aprendizado simples, rápido e econômico, 

facilitando o trabalho do professor. Seu objetivo era, assim, classificar as crianças pela sua 

capacidade real de aprendizagem na leitura e na escrita, permitindo um diagnóstico individual 

com relação à maturidade para aprendizagem dessas habilidades. A alfabetização, nesse 

contexto, era entendida como o aprendizado da leitura e da escrita, sendo o método de ensino 

subordinado ao nível de maturidade alcançada pelas crianças, modelo que se contrapunha à 

escola tradicional que privilegiava o ensino do professor como o centro do processo. 

Nos Testes ABC, o autor pontuou que era preciso estudar a criança antes de querer 

ajustá-la ao modelo de escola que lhe deveria ensinar. Este era um dos princípios da Escola 

Nova que considerava o aluno mais importante no processo de aprendizagem, devendo ser 

respeitadas suas individualidades. Fica ainda evidente a crítica à idade cronológica 

estabelecida pela lei para aprender a ler e escrever, bem como a organização das classes com 

alunos “maturos e imaturos”. Do mesmo modo, fica a sugestão da criação das “classes 

seletivas” ou seja, a classificação das crianças agrupando-as em classes homogêneas para a 

alfabetização, conforme se lê em Lourenço Filho, (1967, p. 19): 

 

Vejamos como se comportam, em geral, nossas escolas, em face das crianças 

que recebem, ou seja, em relação à matéria-prima que vão trabalhar. De 

modo perfeitamente empírico. Decretou-se que a idade de sete anos é a da 

maioridade escolar, como a de vinte e um, a de maioridade civil. Por fôrça 

de uma disposição de lei, as crianças de sete anos devem estar aptas ao 

trabalho da escola primária e, pois, ao da leitura e escrita. Só o empirismo e 

necessidades da vida prática, estranhos à intimidade do labor didático, 

levaram a lei a fixar uma idade. De modo geral, claro acertadamente. Em 

elevada percentagem, as crianças de sete anos estão aptas para a vida 

escolar. São capazes de ir à escola e de retornar a casa, sozinhas. Possuem 

desenvolvimento de linguagem, variável com o meio social, que as torna 

capazes de manifestar interesse pela cultura simbólica. Reproduzem, com 

facilidade, as palavras que se lhes dizem. Têm travado relações com o lápis, 

carvão ou giz, o que lhes assegura certo desembaraço de coordenação visual-

motora. Desenham a seu modo. São capazes de recortar uma gravura. É 

nessa idade, também, que o coeficiente de egocentrismo, natural da criança, 

decresce consideràvelmente. 

Tudo isso, em média, não de maneira absoluta. Em especial para as 

coordenações visual-motora e auditivo-motora da palavra, capitais no 

aprendizado da leitura e da escrita, como para a capacidade de atenção e 

fatigabilidade, as variações individuais são muito grandes. E a escola não as 

tem respeitado. [...] 

Será preciso substituir esse critério empírico por outro de maior garantia, que 

permita, de um lado, apreciação rápida, simples e eficiente a capacidade de 
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aprender a leitura e escrita; de outro, a organização de classes seletivas, para 

desigual velocidade no ensino, com o que tenderão a maior economia de 

tempo e energia dos mestres, e conseqëntemente aumento da produção útil 

do aparelho escolar.  

 

Visando a eficiência do ensino e a seleção “natural” das classes, os professores são 

orientados a aplicar os referidos testes. Conforme os resultados aferidos, a criança que se 

apresentasse com algum “déficit” deveria ser encaminhada para um trabalho corretivo no 

âmbito médico ou pedagógico, para instituições adequadas ou turmas lentas, pois a educação 

dessas crianças requisitaria um tratamento especial, o que Lourenço Filho (1967, p.172) 

considera como uma “[...] razão a mais para que, tão pronto possível, as crianças-problema 

sejam reconhecidas como tais e devidamente encaminhadas”.  

O ler e escrever estavam associados, nessa nova perspectiva, à maturidade da criança, à 

disposição ou desejo da criança para aprender, às condições socioeconômicas da criança, à 

seleção e graduação do material de orientação da aprendizagem, à capacidade do professor, 

tanto técnica quanto de sua personalidade, como alegria, animação etc., como aponta 

Lourenço Filho (1967, p. 150), ao discorrer sobre as condições de aprendizagem: 

 

Podem existir ou não existir na criança, ou estarão impedidas de manifestar-

se por má situação de saúde e subnutrição; ou podem ser mal aproveitadas 

quando a linguagem do professor e a das lições que apresente não ofereça 

maior sentido à criança; ou podem ainda ser prejudicadas por situações de 

mau ajustamento emocional ao trabalho da escola. 

 

O livro publicado pelas Edições Melhoramentos apresentava um total de oito testes que 

buscavam “medir” a capacidade do aluno quanto à coordenação auditiva motora, capacidade 

de prolação, resistência à ecolalia, memorização auditiva, índice de fatigabilidade, índice de 

atenção dirigida, vocabulário e compreensão geral. Tais testes serviram de baliza para 

organização das crianças conforme a sua maturidade e capacidade para o aprendizado da 

leitura e da escrita, marcando, como bem destaca Mortatti (2008, p.67), a “nova” história da 

alfabetização:  

 

 

A palavra “alfabetização” passou, portanto, a partir desse momento 

histórico, a designar um processo de caráter funcional e instrumental, 

relacionado com o escolanovismo e com o ideário político liberal de 

democratização da cultura e da participação social. Desse ponto de vista, 

“alfabetização” passou a designar explicitamente um processo escolarizado e 

cientificamente fundamentado, entendido como meio e instrumento de 

aquisição individual de cultura e envolvendo ensino aprendizagem escolares 
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simultâneos da leitura e da escrita, estas entendidas como habilidades 

especificas que integravam o conjunto de técnicas de adaptação do indivíduo 

às necessidades regionais e sociais. 

 

Todo esse esforço revela a alfabetização como o requisito básico para o progresso 

idealizado desde os republicanos que viam na escola pública o espaço de formar o cidadão 

para exercer seus direitos. Entretanto, como noutras propostas já implementadas 

anteriormente, os Testes ABC e o ideário da Escola Nova também se deparam com escolas 

desprovidas de condições para o ensino e a falta de profissionais capazes de assumir o 

magistério e, vão surgindo no cenário educativo brasileiro novas reformas educacionais, 

incluindo-se nessas reformas a preocupação com a formação dos professores preparados para 

essa nova tarefa. 

A substituição de um método por outro não se apresenta no movimento histórico da 

educação de forma tênue; na verdade, segundo Mortati (2008, p. 93), temos, desde que se 

propôs sistematizar e organizar, no âmbito de um espaço escolar, o ensino da leitura e da 

escrita, um intenso debate entre que método seria o mais eficiente para tal finalidade; vive-se 

o que a referida autora denomina da “querela dos métodos”:  

 
Em diferentes momentos históricos, diferentes sujeitos movidos por 

diferentes urgências sociais e políticas, sempre alegando se basear nas mais 

“modernas verdades científicas”, passaram a apresentar versões de seu 

presente e de seu passado (recente), acusando de “antigos” e “tradicionais” 

os métodos então utilizados e propondo em sua substituição “novos” e 

“revolucionários” métodos (de alfabetização) [...] cada um deles marcando 

um “novo” sentido atribuído à alfabetização, como resultado da “querela dos 

métodos”.  

 

Nesse embate de movimentos de permanências e/ou rupturas entre os métodos 

historicamente apresentados à escola, verificamos também a construção de cartilhas que 

buscaram difundir cada uma das propostas defendidas. Segundo Barbosa (1994, p. 55), temos, 

nesse percurso de embates entre os métodos, três tipos de cartilhas:  

 

Cartilhas sintéticas, “de soletração ou silabação” – iniciam o processo de 

alfabetização pela apresentação das vogais, combinando-as em ditongos e 

tritongos. Estas são posteriormente associadas às consoantes formando as 

famílias silábicas, as quais gerarão as palavras a serem lidas, repetidas e 

copiadas.  

 

Cartilhas analíticas, “de palavração ou sentenciação” – as palavras ou frases 

dão o tom inicial do processo de ensino. No entanto, ao dominar a palavra de 

forma global, o aluno passa a decompô-la em sílabas e letras, os quais serão 

também fixados por meio da leitura e cópia.  
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Cartilhas mistas ou analítico-sintéticas – elaboradas par atender os 

pressupostos do método eclético, uma conciliação dos métodos sintéticos e 

analíticos num único referencial. O ensino parte da palavra-chave, que após 

ser lida de forma global pelo aluno passa pelo mesmo processo de 

decomposição em sílabas.  

 

4.2 CARTILHA DO POVO 

 

A Cartilha do Povo foi produzida em 1928, pelo escolanovista Manoel Lourenço Filho 

no decorrer dos seus estudos experimentais, divulgados nos Testes ABC, e destinada para o 

ensino de leitura e da escrita às crianças e adultos das escolas brasileiras por mais de seis 

décadas. Defensor de um novo ponto de vista, o autor propõe nesse manual um tratamento 

diferenciado dos problemas da educação, buscando superar as formas tradicionais de ensino 

calcadas na memorização. O ensino pautado em bases psicológicas e filosóficas dá prioridade 

aos estudos científicos baseados na observação e na experimentação, propondo modelos mais 

precisos e objetivos para a educação do povo pois, a defesa para a renovação escolar, segundo 

Lourenço Filho, estaria em a escola cumprir com a sua tarefa de ajustar e integrar a criança às 

necessidades da vida social de forma mais eficiente. Para este educador, os métodos e os 

manuais até então defendidos oficialmente não cumpriam essa demanda social, daí o seu 

esforço em elaborar novos instrumentos didáticos para atender uma nova demanda e, 

consequentemente, uma nova proposta, tomada como oficial para o ensino da leitura e da 

escrita.  

Esse novo livro de alfabetizar se apresenta como um material que valoriza o universo do 

aluno ao mesmo tempo em que desperta os sentimentos da criança para uma educação cívica e 

o consequente amor à pátria. Não se atém a um ou outro método até então disputado pelos 

educadores da época; para o autor da Cartilha do Povo, segundo afirma Bertoletti (2006, p. 

112), “[...] pode-se ensinar a técnica inicial da leitura por mil e um modos. Não há métodos 

mágicos”.  Entretanto, como ainda afirma a pesquisadora (p. 35), embora refutando os 

métodos, ele também não consegue romper com a tradição herdada pois traz para o seu 

manual textos de cartilhas antigas, como por exemplo de Hilário Ribeiro e Arnaldo Barreto, 

defensores do método analítico e autores de cartilhas já adotadas pelas escolas brasileiras. 

Fugindo das tensões e conflitos para a afirmação do método analítico em detrimento do 

“antigo” sintético, pautando-se na literatura da psicologia experimental que estabelecia as 

aptidões e habilidades necessárias para a aprendizagem da leitura e da escrita, Lourenço Filho 
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não se atém a essa disputa e propõe soluções técnicas para o problema da alfabetização como 

nos relata Mortatti (2000, p. 145): 

 

[...] diluem-se as bandeiras de luta relativas à alfabetização [...] embora o 

método analítico continue a ser considerado “melhor” e “mais científico”, 

sua defesa apaixonada e ostensiva vai se diluindo, à medida que vai se 

secundarizando a própria questão dos métodos de alfabetização, em favor 

dos novos fins, para a consecução dos quais, se respeitadas tanto a 

maturidade individual necessária na criança quanto a necessidade de 

rendimento e eficiência, podem ser utilizados outros métodos, em especial o 

analítico-sintético – misto ou “eclético” – e se obterem resultados 

satisfatórios. 

 

Desse modo, a Cartilha do Povo utiliza-se de pequenos textos ou historietas para destas 

destacar as sentenças e palavras para formação de novas sentenças, mas, também, pode ser 

apresentado como um manual didático destinado para o ensino da leitura e da escrita, tendo 

como eixo norteador a organização por palavras-chave, palavras que, segundo o autor, fazem 

parte do universo vocabular do aluno, a exemplo de bola, banana, dado, pato. Tomando tais 

palavras, consideradas do universo infantil, o manual apresenta lições com cada uma dessas 

palavras, devidamente ilustradas e impressas em letras maiúsculas e minúsculas. 

O referido manual traz, logo no início, um texto de apresentação destinado aos 

professores, e redigido pelo próprio autor, lembrando que “desde que saiba ler, qualquer 

pessoa pode ensinar por esta Cartilha.” (LOURENÇO FILHO, 1928, p. 2), mesmo porque 

também acredita que “qualquer livro didático, simples instrumento, pode ser utilizado de 

muitos modos. Mas há livros que por si mesmos indicam a melhor forma de trabalho, e esta 

Cartilha é um deles”.  

Buscando cumprir o seu projeto alfabetizador, o autor organiza o manual orientando os 

professores que iniciem o seu trabalho pelas vogais que se apresentam distribuídas numa 

palma de mão, repetindo-as na sequência numa linha mais abaixo. 

 

 

Figura 38 – Vogais na Cartilha do Povo 
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Fonte: Lourenço Filho, 1928, p. 3 

 

 

 Já nesta primeira lição, pudemos encontrar elementos que nos possibilitam ir 

associando a proposição do autor a outras tantas vivenciadas em manuais produzidos desde o 

século XVI. Todos eles, desde a Cartinha de João de Barros, produzida em Portugal, até a 

Cartilha da Infância, publicação brasileira do final do século XIX, trazem sempre as vogais 

como lição primeira a ser aprendida pelos alunos. A seguir estas sempre aparecem aglutinadas 

em forma de ditongos, conforme também se verifica na 2ª lição da “nova” Cartilha do Povo. 

Vejamos:  

Figura 39 – Sílabas ditongadas  

 
Fonte: Lourenço Filho, 1928, p. 4 
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A próxima etapa a ser seguida pelo professor, em muito nos remonta aos manuais 

editados no século XIX, pois logo após a apresentação das vogais e das sílabas ditongadas 

segue-se o ensino das consoantes, observando, como nos descreve Fernandes (2014, p 167), 

que, inicialmente, “foram trabalhadas as combinações do sistema gráfico português, cujas 

relações são chamadas de biunívocas, em que cada letra corresponde a um som e cada som 

corresponde a uma letra” o que para João de Deus na Cartilha Maternal era denominado de 

“invogais certas” a exemplo do B de bota, consoante que também é retomada por Lourenço Filho, 

na 3ª lição da Cartilha do Povo, para a leitura das palavras boi e bola. 

A proposição do autor desta “nova” Cartilha era que o professor deveria apresentar as 

palavras boi e bola, ambas devidamente ilustradas, das quais os alunos deveriam reler as vogais, 

em destaque numa linha abaixo das palavras-chave, mais a sílaba ditongada OI.  Em seguida, 

cumprindo-se uma sequência já bastante visualizada em cartilhas do século XIX, a consoante B é 

associada às vogais formando as sílabas de duas letras e, no final da lista a palavra-chave BOI, 

com três letras, como se vê na figura abaixo, o que nos faz rememorar expressões como “Syllabas 

per ajutamento de duas leetras; Syllabas per ajutamento de três leteras” presentes na Cartinha de 

João de Barros, utilizada no modelo de escola jesuítica. Observemos: 

 

 

 

Figura 40 – Família silábica na Cartilha do Povo 
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Fonte: Lourenço Filho, 1928, p. 5 

 

 

Na sequência, pelo que se lê na figura acima, ao aluno eram apresentadas palavras formadas 

com as sílabas dadas, estas cuidadosamente separadas por hífen, o que nos leva a relembrar as 

Cartas do ABC – século XVII e Cartilha da Infância – século XIX, nas quais as palavras assim 

eram ensinadas, um recurso que, segundo Frade (2012, p. 179), nos informa, é herdado desde a 

Antiguidade e que “[...] poderia ser uma pista para análise e um indicativo para a síntese”, 

argumento em favor da apropriação do método misto bastante em voga no início do século XX, 

época em que a Cartilha do Povo foi elaborada.  

Ampliando o aprendizado, vê-se ainda nesta lição a apresentação de mais uma família 

silábica (la – le – li - lo - lu) para a leitura de novas palavras formadas com as duas famílias 

silábicas (ba e la) e leitura de pequenas sentenças reduzidas às palavras cujas letras foram 

aprendidas: eu be-bia; eu li e e-le leu. Finalizando a lição, o autor reescreve a família silábica 

principal da lição estudada, utilizando-se da letra cursiva. Com isso, pelo que se observa, ao 

começar o estudo das consoantes, o aluno já aprendia a ler palavras escritas nos três tipos de 

letras: imprensa maiúscula e minúscula e cursiva, o que também já se fazia em Cartas do ABC, no 

Método Castilho e na Cartilha Nacional. 
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A partir da 4ª lição, não temos a apresentação das vogais separadamente. O autor já 

inicia a lição com as palavras separadas por hífen e associadas a uma gravura alusiva; com as 

sílabas formadas por uma ou duas consoantes; com palavras de duas e três sílabas divididas 

pelo hífen seguidas de “texto”, escrito por sentenças numeradas e da família silábica principal 

escrita em letra cursiva, como se verifica na figura abaixo: 

 

Figura 41 – Família silábica, divididas por hífen, na Cartilha do Povo 

 

 Fonte: Lourenço Filho, 1928, p. 11 

 

 

O que verificamos nesta e em todas as lições da cartilha é que para cada família silábica 

segue-se a mesma estruturação canônica já descrita em cartilhas que circularam nas escolas 

brasileiras antes da publicação da Cartilha do Povo: palavras-chave; sílabas com duas e três 

letras; novas palavras com as sílabas e sentenças com as respectivas palavras. E, note-se, até 

mesmo palavras registradas com o uso do hífen, recurso utilizado no século XVII, e que nos 

indica a marcação do som e a divisão silábica, tão presentes na produção didática utilizada 

para alfabetizar em boa parte do século XX. 

Concluído o ensino da leitura e da escrita, pelas formações de palavras e frases com as 

consoantes simples, o autor inicia a partir da 14ª lição, o trabalho com as sílabas complexas 

ou “invogais incertas” no dizer de Galhardo na sua Cartilha Maternal. Agora é tempo de o 
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aluno aprender palavras mais difíceis em que a consoante não estabelece mais uma relação 

biunívoca grafema-fonema mas, conforme Fernandes (2014, p.171), estabelece “relações 

cruzadas, em que uma unidade sonora tem mais de uma representação gráfica ou uma unidade 

gráfica representa mais de uma unidade sonora”, portanto, é a vez do aluno aprender a ler e 

escrever palavras, sílabas e sentenças com as letras, R, S, X, CH, LH,  etc. como mostra o 

exemplo abaixo:  

  

Figura 42 – Família silábica de consoantes complexas, na Cartilha do Povo 

  

Fonte: Lourenço Filho, 1928, p. 16-17 

 

 

Embasado na ideia de motivação e ludicidade, os textos vão se aproximando do 

universo infantil; vocábulos como o menino, o campo, a boneca, a bola e o cachorro 

expressam a ideia de liberdade e lazer pois, contrariando o caráter memorizador das antigas 

cartilhas, a Cartilha do Povo buscava defender que o aprendizado da leitura e da escrita podia 

ser realizado num ambiente estimulador e prazeroso, próximo da brincadeira e da experiência 

do aluno, que devia iniciar o seu aprendizado pelas coisas fáceis e simples a exemplo do texto 

a seguir: 

 

 



140 
 

Figura 43 – Texto expressando brincadeira, na Cartilha do Povo 

 
Fonte: Lourenço Filho, 1928, p. 10 

 

 

Ao final da cartilha, após o aprendizado de todas as letras em sílabas e palavras ou 

sentenças, é apresentado todo o alfabeto em diferentes grafias.  

 

Figura 44 – Alfabeto com letras cursiva e bastão, maiúsculas e minúsculas  

 
Fonte: Lourenço Filho, 1928, p. 38 

 

 

Do mesmo modo, e nos remetendo à “nona carta do ABC”, temos na 36ª lição da 

Cartilha do Povo uma lista de palavras iniciadas com as letras do alfabeto, apresentadas em 

sequência e arrematadas por “máximas”, também muito similares àquelas lidas naquele 

“velho” manual. Observemos:  
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Figura 45 – Lista de palavras iniciadas com as letras do alfabeto 

  
 

Fonte: Lourenço Filho, 1928, p. 39-41 
 

 

 Importante, também, destacar que Lourenço Filho não deixa escapar do seu manual 

didático, um efeito de “moralização” que se expressa nas palavras e no conjunto de frases das 

suas historietas. É possível verificar a ênfase em ações de natureza disciplinar como o que se 

vê  na 12ª lição:  

 

Figura 46 – Texto de natureza disciplinar 

 
Fonte: Lourenço Filho, 1928, p. 39-41 

 

 

Um menino que, todo uniformizado, amante dos livros, aparentemente educado, 

comportado e disciplinado deve aprender também, na escola, a ser um bom menino, portanto 

um bom cidadão e como tal deverá chegar ao final da Cartilha lendo textos que ressaltem a 

importância do trabalho (A galinha esperta – 38ª lição), o respeito aos símbolos nacionais 

(39ª lição A nossa Bandeira; 40ª lição Minha terra; Hino Nacional). Assim, os leitores desses 

textos estarão aprendendo que ao se constituírem habitantes de um “mundo bom” deverão ser 

aplicados, estudiosos, obedientes aos professores e aos pais; orgulharem de sua bandeira e de 
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seu país, que é o mais rico e o lindo do planeta e, como destaca Dietzsch (1979, p. 41), “[...] 

alguns querem mesmo ser soldados para defendê-lo. Tais crianças tão boazinhas e obedientes, 

são sempre recompensadas com o amor e orgulho que as cercam, recebem boas notas e 

prêmios materiais”. Também Bertoletti (2006, p. 56), ao estudar as obras de Lourenço Filho, 

destaca que a Cartilha do Povo atendendo à necessidade de formação de uma massa 

trabalhadora: 

 

[...] não se caracteriza um instrumento neutro com fins simplistas de 

transmissão das técnicas do ler e do escrever, trata-se de instrumento de 

divulgação e aplicação de uma mentalidade nacionalista, moralizante, que 

ressalta a ideia e o sentido de nação e seus símbolos, bem como conclama a 

todos a assumirem suas responsabilidades como trabalhadores, estudantes, 

enfim, como brasileiros que tem uma função a desempenhar para o 

progresso e o desenvolvimento nacional, para o ingresso do país na era da 

industrialização e na modernidade.  

 

 

Esses textos “moralizadores” parecem nos informar o quanto os heróis republicanos se 

impõem aos descobridores e colonizadores portugueses; o quanto as “velhas” práticas sociais 

e culturais são “re-inventadas” para serem apreendidas no espaço escolar.  E isso fica também 

muito claro na nota introdutória da Cartilha do Povo, quando o próprio Lourenço Filho (1928, 

p.2)  diz que:  

 

Ao preparar este livro, o desejo do Autor foi servir à causa da educação do 

povo em geral. É claro que essa educação não se reduz a fazer ler e escrever. 

Educar o povo será ajudá-lo a bem produzir a ter sentimentos cívicos, a 

compreender direitos e deveres, a defender a saúde, a bem empregar as horas 

de lazer. Mas tudo isso de muito se facilita quando cada um e todos saibam 

ler. O esforço em alfabetizar o maior número de pessoas, nas cidades e nos 

campos, será sempre útil. Deve ser incentivado e, bem assim, facilitado, 

como esta Cartilha do Povo realmente permite que se faça;  

 

Pelo que temos estudado até aqui, vimos que a organização do trabalho pedagógico na 

educação brasileira está vinculada às relações com o contexto social mais amplo que, 

esporadicamente, sofre alterações variadas nas suas relações sociais, afetando o conjunto da 

sociedade e, certamente, a instituição escolar. Contudo, a “Cartilha do Povo” permanece 

sendo adotada pelos professores alfabetizadores quando da sucessão oficial da proposta 

escolanovista pela pedagogia tecnicista, a partir da década de 1960.   
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4.3 CARTILHA CAMINHO SUAVE 

 

Em 1948, Branca Alves de Lima, professora de escola pública em São Paulo, publica a 

Cartilha Caminho Suave, a qual é editada por uma editora com o próprio nome do livro. 

Segundo Peres et al  (2016, p. 349), a primeira edição foi totalmente custeada pela própria 

autora, com a ajuda do pai. “Branca, além de lecionar, atendia aos clientes, fazia pacotes e 

despachava as cartilhas pelo correio”. Tal fato também nos é revelado por Mortatti (2000, p. 

207), quando diz que: “[...] a autora empreende, entre os professores, uma intensa propaganda 

de sua cartilha, apresentando, no folheto auxiliar de alfabetização (1948), o processo proposto 

e um resumo da cartilha, além de informações para a sua aquisição”.  

O trabalho da autora não se restringiu apenas à Cartilha; ela escreveu uma série de 

livros com o mesmo título que atendeu o aluno nos outros estágios de aprendizagem, ou seja, 

ela compôs a Coleção Caminho Suave com a Cartilha e os livros do 1º ao 4º ano. Produziu 

também outros materiais didáticos como “carimbos didáticos” e “slides dos cartazes” 

referentes às lições da cartilha.  

A adoção da obra teve seu auge entre as décadas de 1970 e 1980. Nesse período, em 

decorrência do golpe militar de 1964, tem-se a ampliação e a valorização dos processos de 

industrialização e de desenvolvimento econômico e o poder público, focado na ideia de 

progresso, acelera esse processo com a instalação de poderosas empresas internacionais no 

país. Esse novo modelo organizacional do sistema empresarial instalado sob as bases da 

racionalidade, eficiência e produtividade requer um novo perfil de trabalhador. 

Consequentemente, a educação, como sistema oficial da formação do indivíduo, precisa mais 

uma vez adotar uma “nova” política educacional, capaz de preparar a mão-de-obra necessária 

para atender a esse novo modelo premente, conforme nos esclarece Libâneo (1982, p3): 

 

A tendência liberal tecnicista subordina a educação à sociedade, tendo 

como função a preparação de "recursos humanos" (mão-de-obra para 

indústria). A sociedade industrial e tecnológica estabelece (cientificamente) 

as metas econômicas, sociais e políticas, a educação treina (também 

cientificamente) nos alunos os comportamentos de ajustamento a essas 

metas. No tecnicismo acredita-se que a realidade contém em si suas próprias 

leis, bastando aos homens descobri-las e aplicá-las. Dessa forma, o essencial 

não é o conteúdo da realidade, mas as técnicas (forma) de descoberta e 

aplicação. A tecnologia (aproveitamento ordenado de recursos, com base no 

conhecimento científico) é o meio eficaz de obter a maximização da 

produção e garantir um ótimo funcionamento da sociedade; a educação é um 

recurso tecnológico por excelência. 
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Também, como nos esclarece Saviani (2011, p 343), nessa mesma década de 1960 é 

organizado um simpósio sobre a reforma prevista para a educação resultando num documento 

que,  

 

[...] foi organizado em torno do vetor do desenvolvimento econômico, 

situando-se na linha dos novos estudos de economia da educação, que 

consideram os investimentos no ensino como destinados a assegurar o 

aumento da produtividade e da renda. O texto considerava, então, que a 

própria escola primária deveria capacitar para a realização de determinada 

atividade prática. Na sequência, o ensino médio teria como objetivo a 

preparação dos profissionais necessários ao desenvolvimento econômico e 

social do país, de acordo com um diagnóstico da demanda efetiva de mão de 

obra qualificada e, finalmente, ao ensino superior eram atribuídas duas 

funções básicas: formar a mão de obra especializada requerida pelas 

empresas e preparar os quadros dirigentes do país. 

 

O sistema de ensino começa a absorver o modelo organizacional característico do 

sistema empresarial, reordenando-se com base nos princípios da racionalidade, eficiência e 

produtividade, visão de educação que deve ser compreendida no bojo da Teoria do Capital 

Humano, em que a educação é vista como um bem de produção indispensável ao 

desenvolvimento econômico, portanto, sua função é a preparação do indivíduo para atuar num 

mercado em expansão, como nos informa Cardoso e Jacomeli (2012, p 83): 

 

Também a educação fundamental era vista como motor do desenvolvimento 

econômico, visão defendida pelos adeptos da Teoria do Capital Humano. Em 

países onde as forças produtivas se encontram em processo de pouco 

desenvolvimento, a educação fundamental basta para formar os 

trabalhadores. 

 

Visando acompanhar esta nova proposta desenvolvimentista, em que a técnica e a 

tecnologia eram constantemente requeridas para dar sustentação a este novo modelo, a escola 

passa a funcionar como espaço indispensável para apropriação e desenvolvimento de 

habilidades, atitudes e conhecimentos específicos para atender a essa nova demanda do 

sistema capitalista. Do ponto de vista pedagógico, segundo Saviani (2011, p 382), o que 

importa agora é aprender a fazer; professor e alunos são relegados à posição de executores de 

um projeto educativo cuja “[...] concepção, planejamento, coordenação e controle ficam a 

cargo de especialistas supostamente habilitados, neutros, objetivos, imparciais”. Toda a ação 

educativa defendida, anteriormente, pelos escolanovistas cede lugar a um ensino tecnicista, 

adotado como oficial por meio de duas novas reformas educacionais.  
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A primeira, a Lei 5.540/68, institui a reforma universitária e, em relação específica à 

educação, introduz no curso de pedagogia as habilitações técnicas essenciais para aquele 

contexto como, por exemplo, a formação de supervisores pedagógicos que desenvolveriam na 

prática educativa a tarefa de planejar e coordenar a ação prática dos professores, já que o 

problema da educação era, fundamentalmente, um problema de método. Outra inovação 

atribuída a essa lei diz respeito a implantação dos cursos de pós-graduação  com o objetivo de 

qualificar professores brasileiros, no campo científico e tecnológico. Como nos esclarece 

Saviani (2011, p.393), destes cursos, quase que contrariando seus objetivos iniciais, acabam 

surgindo grupos de professores que vêem, nesses estudos, um espaço importante para o 

desenvolvimento de estudos críticos sobre a educação brasileira. 

 

Pensada inicialmente dentro de uma concepção tecnicista, acabou tendo forte 

influência do pensamento europeu pela formação dos professores 

responsáveis; então o aspecto técnico-operativo pensado cede lugar ao 

aspecto teórico e constitui, assim, a pós-graduação num espaço importante 

para o desenvolvimento da tendência critica, que mesmo não sendo adotada 

oficialmente gerou estudos consistentes e significativos sobre a educação, 

denominados de estudos crítico-reprodutivistas; uma teoria que defende a 

compreensão da educação apenas a partir dos seus condicionantes sociais. 

 

A segunda reforma ocorreu um pouco mais tarde, na década de 1970. Denominada de 

Lei 5.692/71, unifica os antigos primário e ginasial no 1º grau com 8 anos de duração e 

transforma o colegial em curso de 2º grau, com duração de 3 anos, criando o ensino 

profissionalizante. Tal modelo manteve-se como proposta oficial para educação por toda a 

década de 1970/80, mesmo sendo duramente criticada pelas tendências críticas. 

Estas reformas procuraram atingir os requisitos apontados pelos modelos político e 

econômico vigentes, pois buscaram ou tentaram buscar a racionalização dos aspectos 

administrativos e pedagógico, como bem destaca Castanho (s/d, p. 8):  

 

Nos chamados ‘anos de chumbo’ da ditdura militar que dominou o Brasil 

entre 1964 e 1968, uma didática de grande apelo, ligada à tendência 

pedagógica tecnicista, difundiu-se e ganhou adeptos. Trata-se do ensino 

programado – ou programacionismo didático – metodologia inspirada na 

psicologia comportamentalista de vários autores, entre os quais avulta 

Skinner. Nessa variante didática, o grande centro do ensino é o programa, 

isto é, a sequenciação de passos pelos quais o aluno vai se apoderando do 

conhecimento, o qual é considerado positivo, numa reafirmação tardia do 

velho positivismo do século XIX. É evidente o protgonismo do 

programador. Sua exarcebação são as máquinas de ensinar, tornadas 

possíveis com o advento da tecnologia da informação.  
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O processo educativo passa a se assemelhar ao trabalho fabril e a especialização das 

funções e a figura do especialista no planejamento das ações educativas se apresentam como 

norteadores para a execução das tarefas pelo professor e da recepção destas pelo aluno. Como 

bem nos adverte Saviani (2011, p. 382):  

 

Se na pedagogia tradicional a iniciativa cabia ao professor, que era, ao 

mesmo tempo, o sujeito do processo, o elemento decisivo e decisório; e se na 

pedagogia nova a iniciativa se desloca para o aluno, situando-se o nervo da 

ação educativa na relação professor-aluno, portanto, relação interpessoal, 

intersubjetiva; na pedagogia tecnicista o elemento principal passa a ser a 

organização racional dos meios, ocupando o professor e o aluno posição 

secundária, relegados que são à condição de executores de um processo cuja 

concepção, planejamento, coordenação e controle ficam a cargo de 

especialistas supostamente habilitados, neutros, objetivos, imparciais. A 

organização do processo converte-se na garantia da eficiência, compensando 

e corrigindo as deficiências do professor e maximizando os efeitos de sua 

intervenção. 
 

Considerando a disseminação de que ao professor cabe executar as ações planejadas por 

especialistas, as cartilhas se proliferam em decorrência da ampliação do mercado editorial e 

das políticas para distribuição do livro didático para os alunos. Nesse sentido, alguns 

professores alfabetizadores começam a se ocupar de também produzir livros que traduzem a 

sua prática alfabetizadora, a exemplo de Branca Alves, que criou seu próprio método de 

ensino, resultando numa nova cartilha.  

Apesar do cerceamento da liberdade e da censura da imprensa, as décadas de 1970/1980 

foram um excelente momento para o mercado editorial didático, devido a compra e 

distribuição de livros para alunos de escolas públicas brasileiras. Em 1971, segundo Peres et 

al (2016, p. 349), a tiragem da Cartilha Caminho Suave chegou a “dois milhões de 

exemplares”.  

Surgindo em oposição ao método global de contos e à obrigatoriedade do método 

analítico, no início do século XX, Branca Alves se apresenta no mercado editorial como 

adepta do método eclético ou misto, o qual ela denominou de “alfabetização pela imagem”, 

defendido por ela própria (LIMA, 1954, p. 3) como nos informa Mortatti (2000, p. 208): 

 

[...] baseei meu processo de “Alfabetização pela Imagem” no “Método 

Analítico-Sintético”, mas partindo da palavra. Foram escolhidos vocábulos 

familiares e de fácil articulação. 

Consiste, esse processo, em relacionar a sílaba inicial de cada vocábulo com 

um “desenho-chave”. Quando a criança vê escrita determinada sílaba ou 
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letra, imediatamente associa os sinais gráficos que a representam à imagem 

do desenho a que está ligada, açodando na ideia o som correspondente. 

Cada desenho exercita enèrgicamente o interesse, é poderoso auxiliar de 

intuição e de análise, e oferece apôio à memória. 

 

Em uma entrevista ao Jornal Folha de São Paulo, em 1997, a educadora explicou como 

construiu o seu sistema de ensino, no qual, no princípio, as figuras não eram associadas às 

letras. Então, explica a autora em entrevista a Rosseti (1997, p. 10): 

 

Um dia, estava olhando meus cartazes, e tive um insight. Comecei a 

desenhar com giz em cima dos cartazes. No G, desenhei um gato e disse: 

veja como a letra G se parece com um gato. Depois, F, desenhei uma faca. 

Percebi que as crianças, associando uma letra a uma figura, esqueceriam 

menos.  

 

Há uma associação entre imagem e letra do alfabeto, ou seja, um método associativo de 

leitura imagética, onde a primeira letra de uma palavra do nosso vocabulário se associa a uma 

imagem representativa dela, com o intuito de alfabetizar o aluno. Desse modo, o traçado da 

letra a ser ensinada está relacionada com a forma da figura representada pela palavra-chave. 

Ex: a letra "a" está inserida no corpo de uma abelha, a letra "b", na barriga de um bebê, o "f" 

fica instalado no corpo de uma faca, a letra "o", dentro de um ovo e assim por diante, assim 

como podemos observar também na lição da letra “t” de tapete:  

 

Figura 47- Associação letra-imagem, na Cartilha Caminho Suave 

 
Fonte: LIMA, 1989, p.58 

 

Seguindo a mesma trajetória da clássica tradição de ensino da leitura e escrita expressa 

nas cartilhas “antigas”, a autora inicia o trabalho com a apresentação das vogais, em formato 

de imprensa maiúsculas e minúscula e manuscrita, associando-as a uma imagem de um objeto 

cujo nome começa com essa letra, com se vê na figura abaixo:  
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Figura 48- Associação vogais-imagens, na Cartilha Caminho Suave 

   

  

Fonte: LIMA, 1989, p.27 

 

Como o nosso objetivo neste trabalho é ressaltar a memória da alfabetização, recorrente 

em algumas cartilhas adotadas desde o século XVI, importante destacar que essa associação 

de letras a uma figura inusitadamente descoberta por Lima na década de 1940, século XX, foi 

algo que já vimos acontecer nos anos de 1539, século XVI, na Cartinha de João de Barros:   

 

Figura 49- Associação letra-imagem, na Cartinha de João de Barros  

 
Fonte: ARAUJO (2008, p.83) 

 

 

E no Methodo Português de Castilho, em 1830:  

 

Figura 50 – Associação Letra-imagem, no Método de Castilho 

 

 
 

Fonte: Castilho, 1853, p. 29 
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Avançando no seu trabalho, a autora de Caminho Suave, apresenta exercícios com as 

vogais, repetindo as mesmas palavras em coluna para leitura e, ao lado, uma proposição de 

“cubra e copie” cada uma das vogais em letra cursiva.  

 

 

Figura 51 – Exercícios com as vogais, na Cartilha Caminho Suave  

 
Fonte: LIMA, 1989, p.27 

 

Essa atividade de cobrir pontilhados que se verifica nesta e em muitas outras atividades 

que aparecem nas primeiras páginas desta cartilha têm relação com os exercícios divulgados 

nos Testes do ABC e com os seus estudos sobre a importância de se trabalhar a “coordenação 

motora fina”, antes de se aprende a ler e escrever.    

Vencendo essa etapa do aprendizado das vogais, eis que nos deparamos com a 

“tradicional” junção das vogais em sílabas ditongadas (AI, AU, OI, UI, EI, EU), com gravuras 

ilustrativas e exercícios de leitura e cópia a exemplo do que se segue: 

 

 

 

Figura 51 – Sílabas ditongadas, na Cartilha Caminho Suave 
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Fonte: LIMA, 1989, p.29 

 

Na sequência, reproduzindo uma formatação secular, de uma estrutura própria do livro 

didático utilizado para alfabetizar desde o século XVI, são dadas as consoantes na ordem B, 

C, D, F, G, J, L, M, N, P, R, S, T, V, X e Z, a exemplo da letra B conforme ilustramos abaixo: 

 

Figura 52 – Apresentação de consoante, na Cartilha Caminho Suave 

 
Fonte: LIMA, 1989, p.34 

 

Pelo que se observa ao analisar a referida cartilha, todas as palavras referentes às letras 

do alfabeto contêm a sílaba a ser estudada, destacada na cor vermelha, remetendo-nos ao que 

destaca Ruivo (2006, p.171) quando diz sobre o destaque das cores preto e cinzento na 
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Cartilha Maternal, criada em 1876, pelo português João de Deus que “Letras da mesma cor 

que estão juntas lêem-se de uma só vez”. Parece-nos, assim, que este mais novo manual 

editado nos anos de 1940 e adotado pelas escolas, no Brasil, até o final do século XX continua 

privilegiando a sílaba como eixo condutor do processo de alfabetização.  

Do mesmo modo, assemelhando-se às cartilhas que a antecedem, na Caminho Suave, as 

consoantes mais complexas, ou seja, aquelas cuja relação grafema-fonema não se estabelece 

de forma biunívoca são ensinadas quando se esgota todo o trabalho com as letras, sílabas, 

sentenças e textos relacionados às consoantes simples. Assim, ao final da cartilha será a vez 

das seguintes consoantes: r dobrado (rr), r medial, r final, s dobrado (ss), s medial, s final, ç, 

ch, nh, lh, qu, n e m mediais, l medial e l final e ainda o h. As letras H e Q são apresentadas 

ao final da cartilha, como complemento fonético, como: teLHa e QUAtro, como se pode 

observar nas figuras a seguir:  

 

Figura 53 – Apresentação de consoantes finais , na Cartilha Caminho Suave 

 
  Fonte: LIMA, 1989, p.86 e 88 
 

Defendendo o uso do método analítico-sintético, a autora, para cada lição, apresenta 

uma palavra-chave associada a um desenho. Mostra a família silábica que será estudada, um 

pequeno texto ou frase para leitura e algumas palavras novas compostas pelas sílabas 

aprendidas na lição e, quando muito, aquela já apresentada. Para a escrita, bastava o exercício 

de cobrir e copiar as mesmas palavras lidas.  
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Da palavra barriga até Zaz,  todas as sílabas iniciais são formadas por uma consoante e 

uma vogal, quase sempre o a como em: cachorro, dado, faca, gato, etc... Após a lição Z, 

apresenta a família do CE utilizando o exemplo da Cebola para ensinar o CE e CI, depois a 

lição Gema para explicar o GE e GI. Exibe quadros mnemônicos com todas as palavras-

chave trabalhadas até o momento e as sílabas relacionadas a estas, ora em letra de forma, ora 

com o traçado da letra cursiva. Segundo a autora, estes quadros garantem o domínio rápido da 

leitura e da escrita, bem como podem ser utilizados pelos alunos nos momentos em que 

julgarem necessário 

As palavras-chave referem-se basicamente ao universo de uma família em que todos 

vivem numa casa da cidade e todo o serviço é feito pela empregada Zazá que ainda cuida do 

bebê. No fim de semana, a família vai ao sítio onde contempla os animais e de onde traz 

frutas. As crianças têm como atividades principais brincar e comer. Em função desse 

universo, os temas predominantes são: animais (11 palavras), ambiente e utensílios 

domésticos (7 palavras) e alimentos (4 palavras).  

Vale ressaltar que, coadunando com as ideias difundidas pela Escola Nova, a autora 

antes mesmo de iniciar o estudo das vogais, preocupa-se com a “prontidão”, proposta 

revolucionária na década de 1930, com base na psicologia, cujo objetivo era estabelecer o 

nível de maturidade em que as crianças estavam para iniciarem o processo de alfabetização. 

Apresenta 103 exercícios que buscam desenvolver a coordenação motora, a lateralidade, a 

sequência lógica e a noção de quantidade, fazendo uso de pontilhado, atividades para 

completar, ligar, colorir e copiar. Esses exercícios preparatórios eram considerados 

importantes, naquele momento, para o aprendizado da leitura e da escrita:  

 

 

 

 

 

 

Figura 54 – Exercícios de coordenação motora, na Cartilha Caminho Suave 

 



153 
 

 

 

 
Fonte: LIMA, 1989, p.10 

 

 

Mesmo que tenham ocorrido algumas modificações externas e gráficas nas publicações 

em edições renovadas, a didática, o método e a concepção conservaram-se intocados. A 

cartilha Caminho Suave permaneceu durante as décadas de 1940 a1990 como um instrumento 

de concretização de um determinado método, ou seja, da sequência necessária de passos 

predeterminados, historicamente, para o ensino e a aprendizagem iniciais de leitura e escrita: 

aprendizado das letras; das vogais e consoantes; das sílabas; palavras; frases e textos. 

Nessa mesma formatação metodológica, muitas outras cartilhas são produzidas no 

decorrer do século XX e chegam com certa facilidade às mãos do professor e do aluno para 

que possa ter acesso ao mundo da leitura e da escrita. Contudo, pelo que divulgam os estudos 

no final do século XX, há no setor educacional brasileiro, um elevado grau de analfabetismo e 

um baixo percentual de escolarização entre a população economicamente ativa do Brasil, pois 

o que mais se torna evidente no país é um crescimento da exclusão social das classes menos 

privilegiadas.  

Esse alto índice de evasão e repetência passa a ser entendido como produzido pela 

escola reprodutora agora responsabilizada pela marginalização e exclusão dos diferentes, 

daqueles que não se adequam à ideologia dominante reproduzida por essa instituição 

oferecida nos moldes da pedagogia tecnicista. O debate a partir de meados dos anos de 1980, 

por parte dos educadores ligados à proposta crítica em educação recaiu sobre a construção de 

uma escola democrática e de qualidade que instrumentalizasse as classes dominadas.  
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Na tentativa de combater tal situação, a população organizada inicia na década de 1980 

a luta pelas Diretas Já, e em paralelo a essa grande mobilização, outras reivindicações sociais 

emergem na sociedade brasileira como, por exemplo, o processo de abertura democrática; a 

ascensão de alguns governos estaduais e municipais oposicionistas ao Regime Militar e, no 

âmbito da educação, a realização de simpósios e conferências para apresentar e debater novas 

propostas e produções científicas desenvolvidas nos programas de Pós-Graduação sobre 

novas ideias pedagógicas. Dente elas, podemos citar, a partir de Saviani (2011), as ideias da 

“educação popular”, inspirada na concepção libertadora de Paulo Freire; a “pedagogia do 

trabalho e da prática”, divulgada por Miguel Arroyo; a “pedagogia crítico-social dos 

conteúdos” defendida por Libâneo, e ainda a “pedagogia histórico-crítica”, elaborada pelo 

próprio professor Dermeval Saviani.  Todas essas propostas, consideradas como pedagogias 

contra-hegemônicas, se articulavam teoricamente em favor dos interesses dos dominados, 

contrárias, portanto, à pedagogia tecnicista cuja sustentação teórica sempre reforçou o 

autoritarismo e a reprodução das relações capitalísticas.  

Esse movimento em prol da qualidade educacional arrasta-se para a década de 1990 

quando nos encontramos imersos num novo panorama social em que se reestrutura o sistema 

capitalista e as relações trabalhistas no país. O antigo sistema taylorista/fordista que sustentou 

a pedagogia tecnicista em voga nas últimas décadas é alterado pelo toyotismo cuja primazia é 

uma maior aceleração da economia e da produtividade. As empresas precisam alcançar um 

maior grau de desenvolvimento tecnológico, o que requer um trabalhador mais qualificado, 

mais polivalente e multifuncional. Não cabe mais uma profissionalização como nos moldes 

antigos, mas uma formação para a inserção nesse novo modelo de produção, ou seja, o 

desenvolvimento de habilidades e competências para ser competitivo no mercado de trabalho.  

Objetivando responder às novas urgências sociais e políticas, emerge no país um 

movimento de reorganização do ensino baseado em novas teorias de ensino que reconhecem a 

importância de se investir no trabalho da alfabetização se se quiser perseguir os ideais 

democráticos almejados nesse novo contexto social. É possível destacar, segundo Castanho 

(2013), a presença de enfoques teórico-metodológicos como o neobehavorismo, o 

cognitivismo computacional, baseado na teoria do processamento, o construtivismo, o 

sociointeracionismo, o simbolismo-interacionista e ainda o estudo sobre as competências dos 

professores e das teorias do aprender a aprender. O lema é, segundo Saviani (2011, p. 431), 

“[...] aprender a aprender, isto é, aprender a estudar, a buscar conhecimentos, a lidar com 

situações novas. E o papel do professor deixa de ser o daquele que ensina para ser o de 

auxiliar do aluno em seu próprio processo de aprendizagem”.  
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Assim sendo, os professores são convocados a rever suas formas tradicionais de 

trabalho em classe, buscando outras estratégias de ensino, diferentes daquelas divulgadas 

pelas cartilhas até então. O foco do trabalho deixa, a partir desses novos pressupostos, de 

priorizar qual o melhor método de ensino para centrar-se na compreensão de como a criança 

aprende a ler e a escrever e por que algumas conseguem com facilidade e outras não. Cresce 

uma grande disputa entre os construtivistas e os defensores dos métodos, das tradicionais 

cartilhas e do diagnóstico do nível de maturidade com fins de classificação dos 

alfabetizandos. Intensifica-se a busca de convencimento aos professores por meio de teses 

acadêmicas, livros, seminários, divulgações de experiências bem sucedidas por meio de 

revistas especializadas e simpósios ou congressos, visando a institucionalização da rede 

pública de ensino de uma nova proposta educativa. 

Resultante dessa política é que muitos estados brasileiros adotam a proposta do Ciclo 

Básico de Alfabetização – CBA e os mecanismos da progressão continuada e da correção da 

distorção idade-série, projetos que disseminam a grande expectativa de redução da reprovação 

e da evasão escolar. Outra vez, o Estado de São Paulo toma a dianteira desses estudos, como 

relata Mortati, (2000 p, 268):  

 

O construtivismo, enquanto fundamento teórico para a alfabetização, é 

assumido oficialmente pelo Estado de São Paulo. Com base na teoria 

construtivista são oferecidos inúmeros cursos de capacitação aos docentes da 

rede estadual. Textos são impressos e distribuídos. Livros, veiculando teoria 

construtivista, bem como suas diferentes apropriações, chegam a todas as 

escolas e Delegacias de Ensino. Até os sistemas de multimeios são utilizados 

para divulgação das novas ideias. Toda uma estrutura é criada para dar conta 

da sedimentação do pensamento construtivista – criação do Ciclo Básico, 

instituição de jornada única docente e discente, criação da função de 

Coordenador do Ciclo Básico para todas as escolas, instalação de Oficinas 

Pedagógicas em todas as Delegacias de Ensino, criação da função de 

Assistente Pedagógico exclusivo para o Ciclo Básico. A ênfase maior do 

movimento de resgate da escola incide sobre as classes de alfabetização. 

 

A escola privilegia com intensidade as primeiras séries do ensino básico, objetivando 

combater o alto índice de repetência e evasão constatado pelas pesquisas educacionais as 

quais pretendem divulgar resultados de estudos que apontem para uma ruptura com o 

pensamento e as práticas tradicionais da alfabetização, especialmente aquelas relacionadas ao 

processo de “maturidade”, tão difundido com os testes ABC de Lourenço Filho ainda muito 

utilizados nas escolas nas últimas décadas por meio das cartilhas produzidas sob esse aparato 

teórico.  
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Com toda essa movimentação em face de uma nova política democrática, a educação 

básica passa a ser intensificada como de responsabilidade dos governos estaduais que deverão 

assim assegurar a democratização da escola básica e a melhoria da qualidade do ensino, 

política que demarca a contraposição às políticas educacionais do militarismo que muito 

privilegiou o Ensino Superior. Assim sendo, as instituições escolares deixam de ser 

gerenciadas pela jurisdição federal; os estados e municípios passaram a receber o repasse de 

verbas destinadas à educação “[...] para investir na escola para que ela prepare e 

instrumentalize crianças e jovens para o processo democrático, forçando o acesso à educação 

de qualidade para todos e as possibilidades de participação social” (BRASIL, 1997, p. 33). 

Estas verbas fornecidas por organismos internacionais e pelos governos para viabilizar a 

educação de qualidade para todos ficam condicionadas à redução do analfabetismo e à 

melhoria da qualidade de vida do aluno, o que favorece uma intensa campanha das políticas 

de inclusão escolar, a exemplo da implantação do Ciclo Básico cujo objetivo principal é 

assegurar a permanência do aluno na escola básica.  

Na prática escolar, essa nova ideia pedagógica foi, então, referendada pelo 

construtivismo, teoria cujo pressuposto é a ação como ponto de partida do conhecimento; 

projeto pedagógico voltado para a melhoria da qualidade do ensino e ampliação de 

oportunidades e de acesso e permanência na escola; uma nova abordagem que propõe uma 

“revolução conceitual” como nos assegura sua grande idealizadora, Ferreiro (1990, p. 267):  

 

É preciso denunciar muito claramente e tantas vezes quantas forem 

necessárias, até criar uma consciência pública de que não é possível alcançar 

os objetivos educativos colocados para o final do século XX se não 

modificar rapidamente a própria concepção de alfabetização. É aqui onde há 

muito a ser dito com respeito ao desenvolvimento teórico relativo aos 

processos de alfabetização.  

 

Essa nova proposição põe em evidência a necessidade de os professores 

compreenderem o processo de construção por parte da criança, do conhecimento sobre a 

língua escrita para se instrumentalizarem com procedimentos didáticos adequados para 

amenizar os problemas do fracasso escolar tão intenso no final do século XX. Desloca-se o 

eixo das discussões dos métodos de ensino para o processo de aprendizagem da criança, para 

a conciliação entre a competência técnica do professor e o compromisso político necessário 

para a construção da qualidade do ensino na escola democrática.  

O discurso oficial, representado pelos órgãos educacionais e pelos acadêmicos e 

especialistas nas universidades, dá o tom do fracasso ao ensino tradicional cujo 
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direcionamento foi dado pelos métodos sintético ou analítico, tendo as cartilhas como 

norteadoras das práticas de alfabetização. Encaminha-se para as escolas os Parâmetros 

Curriculares Nacionais nos quais são oficializados os fundamentos da nova proposta, crescem 

os investimentos na formação básica do professor, nos cursos de capacitação, no 

desenvolvimento de pesquisas e divulgação dos resultados em teses, dissertações, artigos bem 

como a inserção da disciplina Metodologia da Alfabetização nos cursos de Pedagogia. No 

âmbito das Secretarias de Educação e nas escolas, em praticamente todos os estados 

brasileiros, são crescentes os grupos de estudos para compreender a nova teoria e (re)pensar a 

prática pedagógica; é chegada a hora da escola democrática passar do discurso construtivista 

para a fase das propostas concretas da ação e as editoras também investem em “novos”  livros 

para alfabetizar.  
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5 SABERES INSTITUÍDOS, CLÁSSICOS CONTEÚDOS EM NOVOS LIVROS DE 

ALFABETIZAÇÃO REVELANDO UMA MEMÓRIA E UMA HISTÓRIA 

PRESENTIFICADAS NAS CARTILHAS SECULARES 

 

Desde o século XVI com a Cartinha de João de Barros, o livro didático destinado a 

alfabetizar encerra o método de ensino a ser adotado pelo professor alfabetizador. Porém, 

diante da oficialização do construtivismo como aparato teórico para se ensinar a ler e 

escrever, a partir da década de 1980, ocorreu uma descaracterização do método e a 

relativização da cartilha nos moldes do “ba-be-bi-bo-bu”. Uma nova estruturação 

metodológica, pautada nos novos pressupostos teóricos embasou a construção de modernos 

livros de alfabetização. Buscando negar os métodos historicamente utilizados para alfabetizar, 

eles priorizam os usos e funções da escrita pela defesa dos diferentes gêneros textuais que 

circulam na sociedade.  

Contudo, pelo que temos estudado nesse percurso de elaboração desta tese, vimos que, 

ao longo da história da educação, a adoção de um novo livro, nos diferentes períodos 

históricos da educação, não impediu que o professor alfabetizador e, também, os autores dos 

manuais didáticos específicos para o ensino da leitura e da escrita, lançassem mão de um 

saber instituído e “memorizado” pelo uso de uma “velha” cartilha.  

Neste capítulo, já caminhando para concluir essa nossa trajetória de estudo, trazemos 

algumas atividades destacadas dos livros (1) ALP: Alfabetização: Análise, Linguagem e 

Pensamento - Um trabalho de Linguagem numa proposta socioconstrutivista e (2) A Caminho 

do Letramento: alfabetização, editados após a década de 1990, para corroborar com a nossa 

hipótese de que a estrutura “cartilhada” não deixou de ser utilizada como norteadora da ação 

de alfabetizar.  

 

5.1 ALP: ALFABETIZAÇÃO: ANÁLISE, LINGUAGEM E PENSAMENTO - UM 

TRABALHO DE LINGUAGEM NUMA PROPOSTA SOCIOCONSTRUTIVISTA 

 

O livro ALP: Alfabetização: Análise, Linguagem e Pensamento, escrito por Maria 

Fernandes Cócco
19

 e Marco Antonio Hailer
20

, publicado pela Editora FTD, na década de 1990 

                                                             
19

 Licenciada em Letras e Pedagogia pela USP, com especialização e Ensino de Línguas em Buenos Aires e 

Madrid. Desenvolve projeto de pesquisa na área de Linguagem e presta assessoria a instituições educacionais 

públicas e particulares, em vários estados do Brasil. 
20

  Bacharelado em Música e Licenciatura em Educação Artística pelo Instituto Musical de São Paulo, com 

especialização em Psicologia Histórico-Cultural pela Universidade Complutense de Madrid. Atua como 

consultor educacional de Secretarias Municipais de Educação, em São Paulo e no Paraná.  
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defende um aprendizado numa perspectiva socioconstrutivista.  De imediato ele é adotado em 

algumas escolas por fugir da tradição de ensino apresentada pelas cartilhas divulgadas ao 

longo destes séculos, o tradicional aprendizado partindo das vogais, consoantes, sílabas, 

palavras, sentenças para depois o texto. Os autores apostam num trabalho centrado em 

diversos gêneros textuais que circulam na sociedade, os quais deverão ser lidos e analisados 

pelos alunos com a ajuda do professor que, paulatinamente irá inserindo estes aprendizes no 

mundo da leitura e da escrita. Pelo que se observa nas atividades propostas, este aprendizado 

acontecerá por meio de atividades interativas e lúdicas.   

Ao invés de dividir o alfabeto em letras e agrupar as consoantes conforme a ordem do 

“mais fácil para o mais difícil”, os autores apresentam “unidades temáticas”, organizadas em 

partes. Estas, por sua vez, são compostas de um texto principal seguido de atividades de 

interpretação textual, realizadas oralmente pelo aprendiz e pelo colega.   

O primeiro tema intitulado “A Escola” é apresentado como “Introdução” e objetiva 

trabalhar atividades que favoreçam a adaptação da criança na escola, incluindo o trabalho com 

os nomes dos colegas e a sua convivência com o grupo;  

Na primeira parte, o tema é “Ver e ouvir” cujo propósito é a reflexão sobre o significado 

da escrita e da vinculação entre fala e escrita. As atividades propostas giram em torno da 

leitura de gravuras compondo “história” de criança indo para a escola e desenvolvendo 

atividades escolares; do uso do crachá com o nome da criança; desenho de objetos que 

existem na sala de aula e cópia do nome de um dos objetos desenhados na classe, conforme se 

lê em Cócco; Hailer (1990, p. 9): “Sua professora vai escrever na lousa o nome dos objetos 

que vocês desenharam. Copie o nome de um objeto”.   

Na segunda parte a ênfase é o aprendizado do código lingüístico a partir do trabalho 

com os nomes dos alunos e diferentes atividades com o alfabeto, por isso a composição desta 

parte em três unidades: “O nome da gente”; “Tudo pode ser escrito” e “O nome das coisas”.  

A terceira parte apresenta diferentes unidades temáticas: “Os animais”; “Brincar, jogar e 

aprender”; “Receitas para crescer” e “Lugares diferentes”. A grande investida aqui é a 

construção da base alfabética da escrita.  

A quarta parte se encerra em uma única unidade “Hora de dormir” cuja proposta é um 

trabalho mais ampliado em relação ao alfabeto quando o aluno deverá aprender todos os tipos 

de letra: imprensa e cursiva nos formatos maiúscula e minúscula.  

Para finalizar, tem-se a quinta parte do livro com as unidades temáticas “Festas”; 

“Histórias Fantásticas” e “A natureza”. Aqui, pelo que se lê nas orientações ao professor, 
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Cócco e Hailer (1995, p. 33) propõem “a escrita de textos alfabéticos em letra cursiva e o 

desenvolvimento de leitura silenciosa e em voz alta, com compreensão”. 

Cada uma dessas unidades temáticas busca colocar na ação pedagógica um novo 

conceito de alfabetização que se contrapõe à mera codificação e decodificação fonema-

grafema dos “textos cartilhados”. A preocupação deste novo manual didático é propor uma 

alfabetização na perspectiva do letramento que defende o aprendizado da leitura e da escrita a 

partir do uso real destas e, partindo desse pressuposto, seus autores, Cócco e Hailer (1995, p. 

32) apresentam uma estrutura de trabalho que vai compor cada uma dessas unidades a qual 

apresento a seguir:  

 

Figura  55 – Estrrutura do ALP 

 
Fonte CÓCCO; HAILER, 1995, p. 32 

 

Seguindo as estrutura acima, o professor alfabetizador, que antes encontrava nas 

cartilhas, letras e sílabas, deverá, com este novo livro, alfabetizar numa outra perspectiva, isto 

é, numa concepção em que o aprendizado se fará a partir das unidades globais da língua – 

palavras ou textos -, conforme ilustraremos abaixo ao explicitarmos as atividades propostas 

para o ensino da leitura e da escrita.   

Tomemos como exemplo a Unidade 1 com o tema “Ver e ouvir”. Logo de início, no 

primeiro ponto da estruturação – “Lendo” - o aluno toma contato com uma gravura “Na Rua” 

e a proposição para “ler” o que está escrito.  
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Figura  56 – Leitura de Gravura, no ALP 

 
Fonte CÓCCO; HAILER, 1995, p. 14 

 

 

Ler gravuras?! Eis já uma primeira e grande ruptura em relação ao método tradicional 

das antigas cartilhas. Naquelas, a gravura aparecia junto à letra para tornar possível com mais 

facilidade a sua memorização; a primeira lição trazia as cinco vogais e os encontros vocálicos 

para serem lidos e memorizados pelos alunos. Aqui, o aluno já depara, na primeira lição, com 

uma gravura como sinônimo de texto que deve ser lido com a ajuda de um professor que, por 

muitos anos alfabetizou tendo em mão a cartilha tradicional e, muito provavelmente, não 

compreende o como e o porquê trabalhar com textos. Essa leitura está vinculada à percepção 

que o aluno fará do que aparece escrito na paisagem; do que está registrado com letras e do 

pode ser visto pelo aluno no seu dia-a-dia, ou seja, na rua onde ele transita, inclusive no 

percurso casa-escola, portanto uma “leitura” vinculada às praticas sociais do aprendiz.   

Muda-se a concepção de leitura; a criança agora é vista como alguém que lê o mundo 

que a cerca muito antes de aprender sistematicamente a leitura e a escrita e essa leitura tem 

agora importância para a escola que a realiza como uma atividade que irá contribuir para o 

desenvolvimento do educando.  

No segundo ponto da estruturação desse texto – “Conversando” – os autores apresentam 

questões que devem ser discutidas oralmente com os alunos acerca da gravura apresentada 

para leitura; o objetivo aqui é desenvolver a expressividade do aluno, o que também podemos 

considerar uma ruptura uma vez que o aluno que antes aprendia com a cartilha tradicional e só 
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podia repetir as sílabas apresentadas, agora pode expressar a sua opinião falando de si e 

escutando o outro. Vejamos:  

 

Figura  57 – Atividade oral, no ALP 

 
Fonte CÓCCO; HAILER, 1995, p. 15 

 

 

Em seguida o aluno é convidado a “ler” e “escrever” não mais letras isoladas como o 

professor estava acostumado a ensinar pelas “velhas” cartilhas, mas escrever palavras e frases 

como se vê na atividade a seguir:  

 

Figura  58 – Atividde de escrita, no ALP 

 
  Fonte CÓCCO; HAILER, 1995, p. 15 

 

 

No item “Pensando e Construindo”, o aluno é convidado a expressar-se do seu jeito: 

 

Figura  59 – Atividade extraescolar, no ALP 
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  Fonte CÓCCO; HAILER, 1995, p. 16 

 

 

Aqui, considera-se que o aprendizado também se dá fora da sala de aula, por toda a 

escola, e defende-se que cada aluno poderá ver coisas diferentes do ambiente a  ser explorado. 

Ampliam-se os espaços de leitura, os tipos de suporte, os usos sociais dos textos que passam a 

ser lidos e discutidos em situações autênticas de leitura compartilhada pela via da leitura 

oralizada de outrem, professora e alunos que já dominam a decifração do código escrito.  

 Destaca-se assim, a necessidade da interação entre os alunos quando se sugere que os 

desenhos dos alunos sejam socializados entre os colegas da classe e de uma classe “mais 

adiantada” que deverá ler o que foi registrado, por já ter o domínio do código escrito, 

conforme atividade proposta por Cócco; Hailer (1990, p. 19). O ensino, desse modo,  está 

alicerçado na participação ativa das crianças e na troca de conhecimentos entre elas e o 

professor. Observe a atividade:  

 

 

Figura  60 – Atividade de interação, no ALP 
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 Fonte CÓCCO; HAILER, 1995, p. 16 

 

 

A partir desse momento, o aluno começa a aprender letras do alfabeto mas, não mais um 

alfabeto seqüenciado com as letras de A a Z; os autores apresentam uma poesia que destaca 

algumas palavras iniciadas com as letras A, D e F. 

 

 

 Figura  61 – Atividade com letras, no ALP 

 
 Fonte CÓCCO; HAILER, 1995, p. 21 
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Partindo do pressuposto de que o aluno ainda não lê o referido texto, os autores sugerem 

que “A professora vai ler o texto” para depois continuar com o aluno na realização das 

atividades do “Descobrindo”, “Escrevendo” e as “Atividades de enriquecimento”, como se vê 

abaixo:  

 

 

Figura  62 – Atividade relacionadas ao texto, no ALP 

 
 

Fonte CÓCCO; HAILER, 1995, p. 22-23 

 

Finalizando a “lição”, o aluno deverá escrever do seu jeito:  

 

Figura  63 – Atividade de escrita, no ALP 

 
Fonte CÓCCO; HAILER, 1995, p. 12 
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Tomando o nosso foco de pesquisa a qual tem sido analisar os livros utilizados para 

alfabetizar e o que neles tem permanecido como memória alfabetizadora, analisamos este 

“novo” livro, que lançado em plena efervescência do construtivismo, do combate aos métodos 

tradicionais de ensino da leitura e escrita, traz com muita evidência um distanciamento do 

texto cartilhado, portanto, de um ensino sistematizado de escrita alfabética que 

sequencialmente inicia-se pela vogais, consoantes, sílabas palavras, frase e, por fim, o texto. 

Defendendo os fundamentos socioconstrutivistas da linguagem, os autores apresentam um 

leque de textos variados, de gêneros distintos com diferentes atividades que possibilitem ao 

aluno uma aproximação com a cultura escrita.  

Pelo que analisamos, há que se reconhecer uma ruptura com relação à estrutura 

canônica das “velhas” cartilhas, pois como vimos não temos a linearidade de letras-fonemas-

sentenças-textos que subsidiou o trabalho do professor, ao longo dos séculos. Contudo, pelo 

que também analisamos, algumas estruturas, mesmo que ressignificadas para um contexto de 

interação e construção do conhecimento, trazem à tona lembranças de atividades já vistas em 

cartilhas utilizadas por professores em décadas ou séculos anteriores. Tomamos para 

exemplificar tal constatação, o ensino do alfabeto.    

Quando nos detemos a analisar o alfabeto exposto no referido livro, remetemo-nos à 

formatação semelhante já exposta nas Cartas do ABC, no século XVII. Observamos que o 

traçado das letras permanece nos quatro alfabetos a ser aprendidos pelos alfabetizandos. A 

ruptura em relação ao trabalho proposto no “velho” manual é que aquele trazia a bipartição 

vogais/consoantes, própria do método silábico, o que não se lê no ALP, uma vez que este se 

apresenta ao professor alfabetizador como um livro que “desconstrói” o método “tradicional” 

utilizado para alfabetizar ao longo dos séculos. Comparemos:  

 

 

 

 

 

 

Figura  64 – Comparação do Alfabeto, do ALP e das Cartas do ABC 
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Fonte CÓCCO; HAILER, 1995, p. 157 

  

Fonte: Método ABC, impresso pela Caderbrás, Ind. Brasileira (s/d, p. 1-4) 

 

 

Nos anos de 1830 também já podíamos ler, no final do Método de Castilho, o alfabeto 

completo, sem bipartição vogais/consoantes, nas quatro modalidades de letras, como o que 

acontece no ALP, livro editado nos anos de 1990.  

 

Figura 65 – Alfabetos no Método Castilho 
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Fonte: Castilho, 1853, p. 268 

 

 

Outras atividades com as letras do alfabeto, em muito nos fazem rememorar atividades 

já analisadas em cartilhas dos séculos XVI e XVIII, conforme destacaremos abaixo:  

 

1. A poesia Será que você sabe ler? nos remete aos contos utilizados por Castilho para 

destacar cada letra do alfabeto, vejamos:  

 

Figura 66 – Atividade com Letras, no ALP e no Método Castilho 

 
Fonte: CÓCCO; HAILER, 1995, p.46 

 
Fonte: Castilho, 1853, p. 219 

 

 

2. A atividade de construção de um alfabeto ilustrado proposta no ALP, muito embora 

busque superar as atividades de leitura e escrita mecânicas das letras apresentadas nas 

cartilhas adotadas pelos professores tecnicistas, se assemelham à ideia de ilustração proposta 

na Cartinha de João de Barros, adotada no século XVI. Aquele autor utilizava-se da figura 



169 
 

para facilitar a memorização das letras que eram aprendidas já no início do processo. Cócco, 

autora da ALP, por sua vez, não traz em seu livro a sequência alfabética, mas também acata a 

relação letra/gravura como estratégia importante para conhecimento do alfabeto.  

Observemos:  

 

Figura 67 – Atividade com Letras, no ALP e na Cartinha de João de Barros 

 
Fonte:  CÓCCO; HAILER, 1995, p.52 

 
Fonte: ARAUJO (2008, p.83) 

 

 

Outra atividade que nos faz rememorar princípios defendidos por autores do passado é o 

que Cócco; Hailer (1995) denominam de “Atividades de Enriquecimento”, um exercício de 

caráter lúdico proposto ao final de cada unidade temática que compõe o livro ALP. Para esses 

autores, “por meio do jogo, do fazer, do brincar, do representar, a criança experimenta ‘ir 

além’, ultrapassa seus próprios limites, adquirindo autonomia na aprendizagem” (p.13). Como 

exemplo, destacamos uma atividade relacionada ao aprendizado de letras do alfabeto, logo 

nas primeiras lições do livro: 
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Figura 68 – Atividade lúdica,no ALP 

 
Fonte: CÓCCO; HAILER, 1995, p.58 

 

 

 De modo similar, Castilho também, defendendo o princípio de liberdade e ludicidade, 

registrou ao final de cada lição do seu método uma proposição de trabalho denominada de 

“Divertimentos”. Eram atividades de jogos, desenhos, pinturas; momentos em que a 

aprendizagem estaria associada a “óras de recreção”, a “um bom passatempo”, como se lê em 

Castilho (1853, p.41): 

 

Figura 69 – Atividade lúdica, no Método Castilho 

 
Fonte: Castilho, 1853, p. 41 

 

 



171 
 

Vale ressaltar, que tais comparações ilustram apenas o fato de que em meio às rupturas, 

alguns fragmentos de uma memória alfabetizadora permanecem no fazer pedagógico do 

processo alfabetizador. Não negamos: há um investimento para a mudança, nesse novo livro. 

Seu objetivo era alfabetizar na perspectiva da leitura e compreensão global de textos de 

gêneros variados como bilhete, instrução de jogos, poesia, conto de fadas, reportagem, receita, 

verbete de enciclopédia, trava-línguas, cartaz publicitário, notícia de jornal, etc., isto é, numa 

diversidade de textos que circulam na nossa sociedade. A orientação era para que o professor 

considerasse que, mesmo os alunos não sabendo ler e escrever, eles já possuíam 

conhecimentos prévios das funções da escrita e das características dos diversos gêneros 

textuais, como afirma Soares (1990, p. 39): 

 

Ter-se apropriado da escrita é diferente de ter aprendido a ler e escrever: 

aprender a ler e escrever significa adquirir uma tecnologia, a codificar em 

língua escrita e de decodificar a língua escrita; apropriar-se da escrita é tornar 

a escrita própria, ou seja, é assumir com sua propriedade.  

 

Esse livro foi amplamente divulgado e bastante adotado no final da década de 1990 em 

muitas escolas brasileiras, substituindo as antigas cartilhas do ba-be-bi-bo-bu. Outros livros foram 

editados nessa mesma época, porém, pelo que temos observado na prática e pelo que temos lido 

do relato de outras práticas estudadas em diferentes localidades brasileiras, a exemplo de estudos 

realizados por Araujo (2004), esses livros destinados a alfabetizar numa perspectiva extremamente 

contrária à cartilha secular, não ultrapassou a década de 1990. Examinando as práticas e 

concepções de docentes de três cidades em Pernambuco, esta pesquisadora constatou que os 

professores que empregavam os novos livros de alfabetização reconheciam a qualidade do 

repertório textual oferecido, mas queixavam-se explicitamente da ausência, nos livros, de 

atividades para ensinar aos alunos a notação alfabética. Diziam que de nada servia letrar os alunos 

sem que aprendessem o bê-á-bá para que pudessem ler de forma efetiva e autônoma. 

Do mesmo modo, Frade (2003) nos revela que a grande meta desses livros é uma quase 

negação da decodificação e de métodos para alfabetizar e uma grande defesa pelos textos de 

função social e do letramento. Ao entrevistar alfabetizadores quanto a validade desses “novos” 

livros, em pesquisa realizada em duas escolas públicas de Belo Horizonte, ela nos revela (p.186) 

que esses professores atestam ser o ”novo” livro didático recebido pela escola,   

 

[...] melhor que o do ano anterior, porque é integrado e interdisciplinar, mas 

não atende à clientela, pois vem para crianças que já sabem ler, com textos 

grandes. É bom, mas não dá para seguir. Usa-se para tirar algumas atividades 
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e mais para consulta. Segundo seu depoimento o livro didático não atende às 

necessidades dos alunos, apesar de ser bom. Para os alunos daqui 

trabalharem nele, tem que ser para as séries subsequentes. Ela se utiliza de 

parlendas e músicas para alfabetizar, porque avalia que o livro didático que 

veio para sua escola não traz essa abordagem de músicas. Complementa com 

xerox de atividades de outros livros, literatura, jornal, revista, letras de 

macarrão, jogos. Enfim, segundo ela: todas as bugigangas que um professor 

tem que produzir.  

 

Para que o uso dos “novos” livros semelhantes, ao ALP, também lançados no mercado 

editorial “construtivista” fosse eficiente e, mais ainda, para que o professor pudesse 

alfabetizar numa outra concepção, diferente daquela em que ele havia sido alfabetizado ou até 

mesmo da que vinha alfabetizando seus alunos até a década anterior, muitos cursos foram 

oferecidos por muitas universidades do país, por agências formadoras, por Secretarias 

estaduais e municipais de educação, em praticamente todo o território brasileiro, a exemplo do 

que nos revela a professora, cujo depoimento, destacado da minha dissertação de mestrado 

(VIEIRA, 1998, p. 89 e 93) e transcrito na introdução desta tese, o qual me refiro outra vez:  

 

Eu ainda não sei como transmitir [o construtivismo] para a criança. Por 

muito tempo acostumada com o tradicional, tomar lição; mudar o método 

sem orientação mais profunda, pois nesses cursos só dá teoria e prática, 

nada. Se você só sabe teoria, como vai aplicar na prática? (p.93) 

[...] 

 

Eu estou insegura com esse método construtivista e o construtivismo pede 

pra ler jornal, revista, recorte de propaganda [...] foi isso que a coordenadora 

passou [...] se ela tivesse ido à sala e me mostrado como eu faria, mas só 

disse e eu fiquei insegura. Como é que eu vou passar uma coisa para o aluno 

se eu não sei? Eu iria deixá-lo mais inseguro e eu me preocupo muito com 

ele (p.89). 

 

A mesma insegurança tem sido revelada por professores que descartaram esses novos 

livros. Na realidade, eles sentiram falta de um trabalho mais sistemático voltado para o eixo 

da “alfabetização”. Alguns docentes preferiram não usar os livros que chegaram às escolas e 

buscaram desenvolver suas práticas de alfabetização com o apoio de outros materiais e até 

mesmo de atividades voltadas para a silabação, conforme também comprovamos em 

depoimento de professora mineira, entrevistada por Frade (2005, p.55):  

Utilizo muito o método silábico, por achar que o aluno aprende mais depressa, mas 

para fazer o diagnóstico da escrita, utilizo a teoria de Emília Ferreiro e as hipóteses 

que as crianças usam para construir a escrita. Mas também não deixo de trabalhar 

com parlendas, receitas e outros tipos de textos, lembrando um pouco o método 

global, apesar de minha preocupação maior ser com a decodificação. Há uma 

mistura, às vezes, mas o eixo principal do meu trabalho é o silábico, pois tenho 
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mais facilidade e segurança com ele. Percebo que tenho que mudar um pouco e 

trabalhar mais ainda com a questão do letramento, para que as crianças entendam 

melhor o uso da escrita. 
 

O depoimento dessa professora nos atesta que, mesmo com a oficialização desse modelo 

construtivista de alfabetização, com a edição desses “novos” livros, com o investimento e 

ampliação na formação dos professores numa perspectiva construtivista ou 

socioconstrutivista, a cartilha e os métodos tradicionais continuaram a ser amplamente 

utilizados, explicita ou disfarçadamente, nas classes de alfabetização em nossas escolas. Mais 

uma vez, a oficialização de um “novo método”, via distribuição de livro didático específico 

não se tornou garantia para que o professor deixasse de lançar mão do já aprendido, deixasse 

de utilizar as atividades que sempre estiveram presentes nas cartilhas antigas, mesmo quando 

estas foram substituídas por livros elaborados na contramão do método da silabação.  

Contando com o aparato tecnológico que se adentrou às escolas nos últimos anos, as 

atividades “cartilhadas” passaram a ser xerocadas pelos professores alfabetizadores para que 

os seus alunos pudessem começar aprender a ler pelo A-E-I-O-U, seguindo-se das 

consoantes, das sílabas e palavras, sentenças e textos destas derivadas. Os livros 

construtivistas serviam de apêndices para ao ensino da leitura e da escrita.  

Nesse contexto, as editoras iniciaram o investimento em publicação de livros que 

buscaram atender as inovações pedagógicas com o foco na interdisciplinaridade, no 

letramento e em novas metodologias - como o trabalho com projetos -; em conteúdos próprios 

da contemporaneidade, respondendo a uma necessidade de contextualização das 

aprendizagens, de implementação de uma política de educação oficializada na década de 

1990. Contudo, pelo que analisamos no livro destacado a seguir, constatamos também que, 

associada a essas atividades “inovadoras”, pode-se perceber uma estruturação secularmente 

utilizada nas “velhas” cartilhas, conforme explicitaremos no próximo item.  .  

 

5.2 LIVRO “A CAMINHO DO LETRAMENTO: ALFABETIZAÇÃO”: NOVOS 

SABERES, CLÁSSICAS ESTRUTURAS DE UM SABER SISTEMATIZADO PARA SE 

ENSINAR A LER E ESCREVER 

 

Este livro, escrito pela professora da Rede Municipal de Belo Horizonte, pós-doutora 

em Línguística, editada pela Formato Editora, de Minas Gerais, encontra-se na sua terceira 

edição no anos de 2004. Nesse contexto já se verificava que os livros escritos na modalidade 

do ALP, apenas utilizando textos, não foram bem aceitos pelos professores, conforme se lê 

em pesquisa realizada por Frade (2003, p.184) quando professores entrevistados dizem que 
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"adorei os textos, mas não dá para usar como livro da sala para sistematizar a alfabetização, 

mas para explorar o universo mais amplo. Tem rótulos, quadros, mas sem sistematizar [...] 

não começam com letras”. Assim, embasando-se nos princípios teóricos do construtivismo e 

do letramento e, buscando atender a demanda dos alfabetizadores que clamavam pelas letras e 

sílabas, Pires (2004, p. 7), autora deste novo livro indicado para alfabetizar, esclarece que:  

 

A Caminho do letramento encontra-se baseado nos seguintes referenciais 

teóricos:  

 A Teoria Construtivista, embora devamos ressaltar que o livro não 

pode ser considerado construtivista, já que a construção do conhecimento, 

como todos sabemos, não termina com este livro nem com outros curso ou 

suportes pedagógicos, porque continua pela vida afora. 

 a Teoria do Letramento;  

 uma (re)adaptação da Teoria da Silabação, baseada em frases e 

palavras-chaves.  

 

 

Como se vê, ao apresentar o livro, a autora tem ao cuidado de informar ao professor que 

seu trabalho está sustentado nas novas teorias pedagógicas sem desconsiderar a “Teoria da 

Silabação”. Nesse sentido, apostava que o livro atenderia aos professores que vinham 

tentando conciliar os métodos sintéticos ou analíticos com as inovações pedagógicas, para 

garantir o trabalho com a decodificação e com o sentido do ler e escrever. A exemplo de 

outros autores que marcaram a história da alfabetização, como Castilho, Lourenço Filho, 

Branca Alves, entre outros, utiliza-se da sua experiência de professora para criar um livro que 

pudesse mesclar diferentes teorias, traduzi-las numa proposta prática que, via livro didático, 

pudesse contribuir para atender uma demanda atual.  

O livro elaborado para atender as inovações pedagógicas no âmbito da alfabetização, a 

partir do ano 2000, traz de volta a linearidade dos conteúdos “classicos” da alfabetização 

expressos pelas vogais, seguindo-as das consoantes, sílabas, frases e palavras e texto. Não 

mais, o texto cartilhado que se via nas cartilhas do método sintético ou analítico, sem sentido 

e bastante criticado pelos pesquisadores nas décadas de 1980 e 1990, mas um texto que se 

fundamenta numa concepção de letramento, como registra Pires (2004, p. 7) :  

 

A caminho do letramento é, por conseguinte, um material que tem como 

meta iniciar o aprendiz no estado ou condição de letrado, conseqüência da 

apropriação e uso social ou individual a leitura e da escrita.  
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Ao iniciar o processo de alfabetização, a autora traz uma atividade muito sugerida pelo 

construtivismo: o trabalho com o nome da criança e as letras. Apresenta como Unidade I “A 

descoberta das letras e nomes” e, diferente da ALP, já deixa claro que o aluno precisa 

dominar o código alfabético para se inserir no mundo da escrita. Assim, ao escrever as 

orientações para este trabalho, Pires (1995, p. 8), destaca: 

 

[...] o NOME do aluno se constitui em um dos valores primordiais, talvez o 

mais importante, que a criança valoriza porque traz de casa consigo, fazendo 

parte de sua identidade. 

[...] 

Outro elemento de importância essencial, neste livro, é levar o aluno a 

perceber que todos os nomes são escritos com letras, e que as letras são os 

primeiros e os principais subsídios necessários para a construção deles, 

alunos, como futuros leitores e cidadãos brasileiros.  

 

Partindo do pressuposto de que o aluno não tem ainda o domínio do código alfabético 

ao entrar na escola, a autora sugere que já nos primeiros contatos com o referido livro, o 

professor “leia” para o aluno uma poesia relacionada a letra A.  

 

Figura 70: Poesia – letra A – A Caminho do Letramento 

 
Fonte: PIRES, 2004, p. 13 

 

 

Após a leitura, apresenta o alfabeto maiúsculo, em letra bastão, para que o aluno 

conheça as letras, as quais deverão ser ilustradas mais adiante com um desenho cujo nome 

inicie com cada uma delas:  
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Figura 71: Alfabeto ilustrado – A Caminho do Letramento 

 
Fonte: PIRES, 2004, p.18 

 

 

Em seguida, são destacadas as vogais para que sejam lidas e fixadas por meio de escrita 

de palavras iniciadas com as mesmas.  

Prosseguindo, ao aluno é sugerido fazer a junção das vogais para formar os clássicos 

ditongos “oi, au, ai, eu”. A apresentação de sílabas formadas apenas com as vogais, os 

denominados ditongos estão presentes desde a Cartinha de João de Barros. Neste manual e 

nas Cartas do ABC, considerando que se ensinava todas as letras em ordem alfabética, esses 

encontros vocálicos formavam sílabas com as consoantes, obedecendo também a ordem do 

alfabeto, ex: Ai, Bai, Cai, Daí... Zai;  Ei, Bei, Cei, Dei ... Zei até o Ui ... Zui.  Esse mesmo 

procedimento é rememorado por Lourenço Filho, na década de 1940, na Cartilha do Povo, 

pois, ao apresentar a família silábica constituída de consoante + vogal, no final junta, também, 

essa consoante com o ditongo formando uma palavra com sentido, o que a diferencia das 

Cartinhas mais antigas. Essa mesma junção das vogais permanece nas cartilhas utilizadas no 

século XX, e ainda se constitui como atividade “rememorada” nos livros atuais pelos 

professores, nas escolas, quando após as vogais, ensina-se aos alunos a escrever os encontros 

vocálicos, conforme retrata a atividade destacada abaixo:   

 

 

Figura 72: Sílabas ditongadas – A Caminho do Letramento 
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Fonte: PIRES, 2004, p.26 

 

 

E, para finalizar a unidade, uma atividade lúdica é sugerida para se rever as letras do 

alfabeto: 

 

 

 

 

Figura 73: Atividade lúdica, conclusiva da Unidade I – A Caminho do Letramento 

 
Fonte: PIRES, 2004, p.28 

 

 

A próxima etapa são as consoantes, apresentando um grupo por vez, sem a preocupação 

de se partir das mais simples como faziam os autores dos antigos manuais. Sugerindo o tema 

Animais de Estimação, na Unidade 2, o livro traz um texto de imagens intitulado O GATO 

LEVADO (p.30) e uma poesia intitulada O GATO E O RATO (p.35). Destes títulos, são 

tomadas as palavras e suas sílabas as quais são lidas e escritas em diferentes atividades, a 

exemplo de rimas, trava-línguas, ordenação de sílabas, contagem de letras, para, depois, 
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serem organizadas pelas respectivas famílias silábicas num quadro, também conhecida como 

ficha-esquema:   

 

Figura 74: Quadro das sílabas – A Caminho do Letramento 

 
Fonte: PIRES, 2004, p.38 

 

Preenchido o quadro o aluno copiará cada família silábica e arrematará a Unidade 

temática com uma atividade lúdica pois como afirma Pires (2004, p. 14) “Os jogos e as 

brincadeiras representam uma preciosa oportunidade para se ensinar a ler e a escrever”.   

Nessa mesma formatação são trabalhadas todas as consoantes simples, em grupos, 

sempre destacadas de palavras vinculadas a um texto: P, T, C, N, das palavras pato, caneco, 

extraídas da música O PATO; S,B,F,J,M, das palavras sabido, bichos, safado, jaula, retirados 

do texto Bichos fazem a alegria. Ao trabalhar a letra Z, utiliza-se da palavra ZEBRINHA e 

encerra-se a leitura e escrita das sílabas de duas letras, e introduz o trabalho com as silabas 

de três letras, com vemos no quadro abaixo: 

 

 

Figura 75: Quadro das sílabas – A Caminho do Letramento 

 
Fonte: PIRES, 2004, p.87 
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Nesse momento, como o aluno já aprendeu quase todas as letras do alfabeto, o livro traz 

o alfabeto escrito em letras minúsculas e o alfabeto cursivo minúsculo e maiúsculo, inclusive 

com atividades de “cobrir pontilhados” a exemplo do que se lê 

 

 

 

Figura 76: Escrita do alfabeto  – A Caminho do Letramento 

 

 

Fonte: PIRES, 2004, p.102 
 

 

As letras H, Q, X são dadas mais no final do livro, todas associadas às silabas de uma 

determinada palavra extraída de um texto. De uma manchete de jornal intitulada Olha o 

jacaré (p.122), destaca-se a letra H em sílabas de três letras – lha, lhe, lhi, lho, lhu – e 

também de duas letras: ha- via, he-rói, hi-no, ho-rário, hu-mano; de um texto  informativo 

(p.157)  destaca-se a sentença O peixe do Juliano mora no aquário e  trabalha-se a família 

silábica do Q – qua, que, qui, quo e da música Caranguejo não é peixe (p.150),  a letra X e 

seus respectivos sons: ch, s, ss, cs, z (p. 155).  

Pelo que se conclui desse último livro pode-se dizer que há uma preocupação da autora 

em atender a perspectiva do letramento como se enfatiza já no título do livro, pois, diante de 

novas abordagens sobre como se aprende a ler e escrever, os próprios professores já têm 

clareza da importância de se trabalhar com textos significativos para a formação do leitor. 

Porém, diferente de livros que buscaram apenas propor uma alfabetização com ênfase na 
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diversidade de gêneros textuais que circulam na sociedade, a exemplo do ALP, no livro A 

Caminho do Letramento encontra-se de forma bem didatizada a sequência tradicional e 

canônica dos velhos manuais.  

Dessa tradição que se vê rememorada, destacamos inicialmente, a bipartição vogal e 

consoante que se apresenta desde o século XVI com a Cartinha de João de Barros. Naquele 

livro primeiro lia-se o alfabeto para depois separar vogais das consoantes. Outros manuais 

destinados ao ensino da leitura e da escrita, a exemplo dos que destacamos nesta tese, 

adotaram esse mesmo procedimento didático. Isso também se rememora no livro A caminho 

do Letramento, no qual, primeiro se lê todo o alfabeto para daí destacar as vogais e 

consoantes. Essa mesma bipartição vai ser explicada por João de Deus, na Cartilha Maternal, 

quando o autor argumenta que primeiro deve-se aprender as vogais, porque sem elas é 

impossível escrever.  

A Cartinha trazia na 1ª lição todas as letras em ordem alfabética associando-as às 

gravuras e palavras-chave para que desse modo, o aluno pudesse “memorizar” e reconhecer 

mais facilmente cada uma dessas letras. Esse recurso da ilustração é retomado por Castilho 

em 1830, persistindo em outros manuais a exemplo da Cartilha do Povo, editada em 1920, 

que intensifica o uso de gravura de objetos familiares e próprios das brincadeiras e do 

universo infantil. Em, A caminho do Letramento, a autora considera esse mesmo pressuposto 

de associação letra-gravura quando propõe atividades de ilustração do alfabeto.  

Essa preocupação com a brincadeira, destacada na Cartilha do Povo, já pode ser 

constatada no Método de Castilho, quando ele traz uma historieta para cada letra e a cada final 

das lições sugere uma atividade denominada “divertimentos”.  Diléa Pires, no ano de 2004, ao 

divulgar o seu livro – A Caminho do Letramento - também está considerando a importância 

da ludicidade para o ensino da leitura e da escrita. Porém, pelo que se constata do estudo 

realizado nesta pesquisa, esse aspecto bastante difundido pelos estudos construtivistas no final 

da década de 1990 e, tomado como uma atividade de inovação pedagógica por muitos 

professores e quiçá autores de livros didáticos, já faz parte de uma memória alfabetizadora 

que permaneceu viva nas cartilhas.  

Nessas atividades extraídas do livro A caminho do Letramento, em sua materialização, 

estão inscritas formas cristalizadas do ensinar e do aprender que entrelaçam culturas herdadas 

dos professores, das cartilhas e dos métodos de ensino implementados pelos discursos 

oficiais. Lembrando aqui que o discurso oficial não tem sido garantia para que, na prática 

escolar, o método institucionalizado seja instituído pelos professores, em suas salas de aula, e 

isso, desde os primórdios da educação, pois, segundo Castanho (2013), mesmo com a 
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desoficialização do método jesuítico, este continuou por muito tempo nas escolas brasileiras 

e, se bem observamos, até hoje, seis séculos depois, “modelo” de exercício utilizado na 

cartilha adotada naquele período ainda tem sido (re)tomado por professores alfabetizadores 

nos tempos atuais. Observemos:  

 

Figura 77: Formação de sílabas e palavras – Cartinha de João de Barros e A Caminho 

do Letramento 

Cartinha de João de Barros – Ano 1539 A caminho do Letramento – Ano 2004 

 
Fonte: ARAUJO (2008, p. 125) 

 
Fonte: PIRES, 2004, p.196 

 

 

Esse é um modelo de atividade que nos revela uma tradição herdada, o longo caminho 

de uma determinada forma de ensinar que permaneceu viva em diferentes tempos e lugares.  

Já na 2ª lição da Cartinha, João de Barros estabelece a ligação consoante + vogal para a 

formação de sílabas com duas, três e quatro letras, utilizando-se, inicialmente, de linhas na 

forma de ramificação da “flor-de-lis” (conforme ilustração acima), evoluindo-se para chaves e 

linhas simplificadas em edições posteriores. Excetuando-se as linhas, esse mesmo processo de 

ensino, via sílaba em destaque, vai ser “rememorado’ na Cartinha do ABC e em todas as 

cartilhas aqui elencadas com pequenas nuances, a saber: em Castilho, quando do momento de 

ensino, a aula específica com os alunos, as sílabas são pronunciadas pausadamente 

destacando, com o bater de palmas, a sílaba tônica. Esse mesmo destaque reaparece em 

Cartilha Maternal com o uso das cores cinza para destacar a sílaba correspondente à 

consoante dada; suprime-se, desse modo, o hífen utilizado para separação das sílabas na 

Cartas do ABC.  
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Na Cartilha Nacional, o autor retoma o mesmo procedimento utilizado por João de 

Deus na Cartilha Maternal, trocando apenas a cor cinza para o vermelho. Esse destaque, seja 

por hífen ou cores, possibilita, segundo a visão dos autores, a fácil memorização da sílaba e da 

consoante, objeto de ensino. Mais adiante, em Cartilha da Infância, o autor traz à lembrança o 

hífen, já utilizado nas Cartas do ABC para destacar as sílabas e, mais que isso, para “reviver” 

e enfatizar a soletração.  

Nos anos de 1940, o hífen como marca de delimitação da sílaba na palavra é assumido 

na Cartilha do Povo. Nas cartilhas utilizadas durante o século XX, a família silábica a ser 

ensinada aparece em destaque na cor vermelha como se vê na cartilha Caminho Suave e, 

novamente, no cinza e preto, em A Caminho do Letramento, nesta atividade (p.175): 

 

 

Figura 78: Destaque de sílabas - A Caminho do Letramento 

 
Fonte: PIRES, 2004, p.175 

 

 

Embora não se utilize do hífen para separar as sílabas das palavras e nem as destaque 

sempre por cores, o livro de alfabetização que temos nos primeiros anos do século XXI dá 

grande ênfase ao trabalho com as sílabas. São muitas as atividades relacionadas: “Junte as 

sílabas e escreva as palavras” (p. 34); “Forme uma palavra com a sílaba sorteada” (p. 42); 

“Pense e escreva palavras com as sílabas abaixo” (p. 53); “Copie o conjunto de sílabas que 

você formou” (p.54); “Separe em sílabas e escreva o número de sílabas nos quadrinhos” 

(p.71); “Recorte de jornais e revistas 3 palavras com a sílaba BRA”; “Organize as sílabas, 

formando palavras. Escreva as palavras que você formou e circule as sílabas que têm FRA, 

FRE, FRI, FRO ou FRU”, o que nos traz à memória o texto que João de Barros publica na sua 

Cartinha explicando “O proveito que tem saber muitas sílabas”.  

Outro aspecto que se observa como permanência e que se encontra em cartilha 

construtivista são as seguintes ilustrações ao iniciar cada unidade de trabalho:  

 

Figura 79 – Preceitos doutrinários e morais em cartilha construtivista 
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Fonte: LIMA; MORENO, 1995, p. 13,15) 

 

 

Retiramos estas ilustrações da cartilha Alfabetização Construtivista, de autoria de Giani 

R. Baptista de Lima e Estela Coutinho Moreno, publicada pela Editora do Brasil, em 1995, 

que segue basicamente as orientações metodológicas da cartilha ALP. Contudo, ao nos 

depararmos com a orientação par “ler, pensar e conversar” sobre os trechos acima como não 

rememorarmos dos preceitos religiosos destacados pela Cartinha de João de Barros, das 

máximas tão enfatizadas nas Cartas do ABC e dos textos que enfatizavam a formação do 

cidadão republicano na Cartilha do Povo? 

Mesmo diante de tantas inovações pedagógicas, há uma estruturação de conteúdos 

alfabetizadores que permanecem vivos nos livros didáticos destinados à alfabetização E a 

memória e a tradição clássica permanecem. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A história da alfabetização no Brasil, analisada nesta tese pelas mediações de algumas 

cartilhas que sinalizam estruturas de ensino utilizadas desde o século XVI até os mais novos 

livros didáticos lançados nestes últimos anos, se caracteriza como um movimento complexo 

marcado por recorrência discursiva de mudança, indicativa da tensão entre permanências e 

rupturas, diretamente relacionadas a disputas pela hegemonia de projetos políticos e 

educacionais e de busca de sentidos modernos para a alfabetização. Nesses embates, as 

cartilhas sempre foram utilizadas como instrumentos de concretização dos métodos e 

conteúdos de ensino tomados como sinalizadores da proposta oficial a ser adotada nas escolas 

brasileiras.  

Ao longo dessa trajetória de diferentes propostas e projetos pedagógicos instituídos e 

revelados quase sempre por meio de um livro didático a ser utilizado pelo professor 

alfabetizador, a nossa hipótese, ao iniciarmos esta pesquisa, era a de que a estrutura 

“cartilhada” não deixou de ser utilizada como norteadora da ação de alfabetizar.  

Pelo que estudamos neste percurso de elaboração desta tese, pudemos constatar que, de 

fato, uma estruturação baseada no ensino, partindo das vogais, consoantes, sílabas, frases e 

textos, apresentou-se como o “método” comumente utilizado pelos autores desses manuais 

nas mais diferentes épocas. Trata-se, assim, de uma estrutura que denominamos de “clássica” 

e que se encontra viva nas memórias reveladas por esses autores que continuam, ainda, no 

tempo histórico atual a produzir o livro didático destinado ao ensino e a aprendizagem da 

leitura e da escrita.     

Importante ressaltar que não foi a nossa intenção discutir a validade ou mesmo tecer 

considerações sobre o uso de uma ou outra atividade nas mais diferentes cartilhas utilizadas. 

Apenas busquei analisar a estrutura apresentada, observando que atividades foram 

rememoradas no novo manual, editado e divulgado com o objetivo de suplantar o método 

considerado ultrapassado. Poucas foram as sinalizações de rupturas entre a antiga e a nova 

cartilha que surgia a cada novo cenário educativo, conforme evidenciamos nos capítulos da 

referida tese.  

Com a oficialização do discurso construtivista da orientação pedagógica para 

alfabetização, em especial por meio dos PCNs, a partir da Lei 9394/96, alguns livros de 

alfabetização editados no meado da década de 1990, trouxeram atividades de ensino baseadas 
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em pressupostos construtivistas/interacionistas defendidos pelo texto oficial, conforme 

demonstramos com o livro ALP. Ao nos determos a estudá-lo, no capítulo 4 desta tese, 

referendamos nosso estudo a outras pesquisas que nos evidenciaram a resistência dos 

professores em abraçar este livro e outros similares, do mesmo modo que as novas cartilhas 

surgidas após o século XVI. Constatamos, desse modo, que a memória do professor ou até 

mesmo de “velhos” manuais vinha se constituído como revelação de uma memória social da 

alfabetização, digamos assim, de uma clássica forma de ensinar a ler e escrever. 

Ao nos referirmos à clássica forma de ensinar a ler e escrever, importante esclarecer 

que a ideia de clássico não está sendo associada à “tradição” ou a “tradicional” no sentido de 

“superado” ou “desatualizado”, mas algo que permaneceu no decorrer dos tempos, apesar dos 

embates para a sua superação, pois, como destaca Saviani (2003, p. 13, 18, 101);  

 

O “clássico” não se confunde com o tradicional e também não se opõe, 

necessariamente, ao moderno e muito menos ao atual. O clássico é aquilo que 

se firmou como fundamental, como essencial” (p.13); 

 

[...] aquilo que tem caráter permanente, isto é, que resistiu aos embates do 

tempo. Clássico, em verdade, é o que resistiu ao tempo” (p.18).  

 

Tradicional é o que se refere ao passado, ao arcaico, ultrapassado. Nesse 

sentido, nós temos que combater a pedagogia tradicional e reconhecer a 

validade de algumas das críticas na educação, pois este não se confunde com o 

tradicional. Clássico é aquilo que resistiu ao tempo, logo sua validade 

extrapola o momento em que ele foi proposto. E por isso que a cultura greco-

romana é considerada clássica: embora tenha sido produzida na Antigüidade, 

mantém-se válida, mesmo para as épocas posteriores. De fato, ainda hoje 

reconhecemos e valorizamos elementos que foram elaborados naquela época. 

É neste sentido que se considera Descartes um clássico da Filosofia moderna. 

Aqui o clássico não se identifica com o antigo, porque um moderno é também 

considerado um clássico. Dostoievski, por exemplo – segundo a periodização 

dos manuais de História, um autor contemporâneo – é tido como um clássico 

da literatura universal. Da mesma forma, diz-se que Machado de Assis é um 

clássico da literatura brasileira, apesar de o Brasil ser mais recente até mesmo 

que a Idade Média, quanto mais que a Antigüidade. Então, o clássico não se 

confunde com o tradicional. (p. 101) 

 

Pelo que escreve Saviani (2003), vimos que ele faz referência a aspectos que 

“permanecem” e que se “firmam” como “essenciais”, apesar da dinâmica própria do 

conhecimento. São conteúdos e saberes que transcendem e resistem às mudanças históricas, 

às diferentes teorias, aos novos conceitos e aos novos produtores e divulgadores desse “novo” 

conhecimento. E é isso que buscamos quando tomamos mais um livro produzido para 

alfabetizar e publicado pós anos 2000, época posterior a intensos debates acerca da validade 
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dos “métodos analíticos e sintéticos” considerados “tradicionais” diante da divulgação das 

novas teorias da alfabetização, a partir da década de 1990.   

A seleção desse “novo” livro – A Caminho do Letramento – também analisado no 

quarto capítulo da tese, ocorreu pelo fato de que ele parece contemplar a inquietação de 

professores que, admitindo ser importante considerar aspectos inovadores para o ensino da 

leitura e da escrita, não se desvencilharam de conteúdos “clássicos” que se firmaram nas 

cartilhas como saberes sistematizados para esse ensino, fato observado em minha trajetória de 

pesquisadora e professora de cursos de formação e revelado por outros pesquisadores 

brasileiros a exemplo do que nos relatam Albuquerque e Morais (2008, p.259): 

 

Podemos então dizer que ela trabalhava um “método cartilhado sem 

cartilha”, ou seja, não ensinava BA-BE-BI-BO-BU, mas utilizava a 

apresentação de textos para levar os alunos a memorizar letras ou sílabas 

soltas. Isso parece ser uma recriação da professora a partir das novas 

orientações sobre alfabetização e letramento, já que, para alfabetizar na 

perspectiva do letramento, se orienta a trabalhar com diversos gêneros 

textuais. Assim, a professora parecia desenvolver uma prática tradicional 

com uma nova roupagem. 
 

Desse modo, podemos afirmar que, em pleno século XXI, temos em nossas escolas uma 

técnica de ensinar a ler e escrever que se assemelha muito a uma forma difundida na cartilha 

utilizada pelos jesuítas no século XVI. Do mesmo modo, conforme nos assegura Almeida 

(2009, p 237), os próprios jesuítas também ancoravam suas práticas “nas tradições seculares 

ou quiçá até clássicas”, na “herança clássica dos gregos – a memorização, o repetir, o decorar, 

guardar de cor”.   

Buscando combater o ensino jesuítico que apresenta vestígios dessas heranças 

incorporadas, ou melhor, memorizadas, o método lancasteriano, ao se tornar oficial, propôs 

substituir o método individualizado, as aulas em ambientes domésticos, por uma outra 

configuração educativa que fosse capaz de romper com a estrutura daquele modelo pautado na 

memorização e soletração. No entanto, diante dos obstáculos, conforme bem nos esclarece 

Almeida, (2009, p. 256):  

 

[...] a alternativa foi buscar uma forma de ensinar que se adaptasse à 

realidade das escolas brasileiras, sejam públicas ou particulares, que 

funcionavam em espaços improvisados e com os professores aplicando 

muito  mais as experiências repassadas por outros mestres21
 e incorporadas 

às suas práticas do que pautadas por conhecimentos teóricos ou uma 

formação específica.  

                                                             
21

 Grifo nosso 
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Pelo que se vê, “as experiências repassadas por outros mestres e incorporadas às suas 

práticas” são tomadas como sustentáculo para o ensino da leitura e da escrita no âmbito das 

escolas. O estudo nos revelou que, diante de pressupostos teóricos defendidos pelas leis que 

iam se instituindo como determinantes para a educação e o ensino, os estudiosos buscavam 

sempre um novo método como possibilidade de resolver os problemas da educação.  

E, do mesmo modo que se busca superar o ensino jesuítico pelo método lancasteriano, a 

este segue-se mais um método que se encaminha como alternativa de modernizar o ensino. 

Estamos reportando-nos ao método intuitivo ou lições de coisas, que, reforçado pelos ideais 

da Escola Nova, se apresenta com o claro propósito de construir uma nacionalidade educativa 

verdadeiramente divorciada da Igreja para associá-la ao “estudo das “coisas” que fazem parte 

do mundo do aluno. As atividades recomendadas deveriam se distanciar da “memorização” 

para centrar-se na observação e na intuição do aluno. Mas, na prática, como se vê no trabalho 

desenvolvido por Almeida (2009), o professor Paschoal Lemme, defensor do “Manifesto da 

Escola Nova no Brasil”, apresenta sua “memória feliz”
22

 e destaca o papel da memorização no 

aprendizado. Veja o que nos diz esse importante educador brasileiro (LEMME, 1988, p. 95 

apud ALMEIDA, 2009, p. 237):  

 

[...] e o método consistia na memorização das lições que se sucediam, página 

a página, numa graduação que se considerava então como a mais lógica e 

natural para a aprendizagem [...] Guardo bem vivo na memória a lembrança 

desses recitativos [...] sonetos célebres, que até hoje, registrados na memória, 

somos capazes de repetir sem erro. 

 

Na década de 1990, os professores sofrem mais uma vez certo tipo de pressão: são 

obrigados a esquecer o que aprenderam e até mesmo o que vinham fazendo até a década 

anterior. O currículo oficial e, especificamente, aquele difundido pelos PCNs e pela 

promulgação da lei 9394/96 determinam que se rompam com as cartilhas e com os métodos 

até então suportes indispensáveis para a alfabetização. Desde as universidades até nos espaços 

mais restritos das escolas, foram inúmeros os cursos de formação que discutiram a 

necessidade de desaprender práticas sedimentadas; as editoras investiram em livros que 

contemplassem essas novas ideias, mas, na prática, mesmo que reelaboradas sob o olhar de 

um novo projeto pedagógico, há uma reincidência de estruturas aprendidas e instituídas em 

                                                             
22

 Expressão utilizada por Ricouer no seu livro A memória, a história, o esquecimento (2007, p. 504), 

significando “memória feliz, memória reconciliada, memória apaziguada”. 
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antigos manuais de alfabetização, conforme abordamos nesta pesquisa. É a memória 

ultrapassando a mera capacidade de se reportar a fatos passados para reconstituí-los com os 

olhos do presente como bem situa Bosi (1993, p. 55), ao escrever que “na maior parte das 

vezes lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, com imagens e ideias de hoje, 

as experiências do passado”. Na mesma linha de raciocínio podemos recorrer a Jedlowski 

apud Sá (2005, p.66), que também nos esclarece que o fato memorizado “nunca permanece 

uno e idêntico a si, mas é constantemente selecionado, filtrado e reestruturado por questões e 

necessidades do presente, tanto no nível individual como no social”.    

Pelo que analisamos, nesse estudo, o ensino da leitura e da escrita, desde que se 

instituíram as primeiras casas de be-a-bá, tem sido alvo de embates e discussões acerca de 

qual o método mais (ou menos) apropriado para se ensinar ou se aprender a ler e escrever; 

qual o mais moderno que chega para destituir o antigo. Evidentemente, esses estudos 

contribuíram para o fazer e o reinventar dos diferentes métodos e recursos utilizados pelos 

professores alfabetizadores ao longo da história da educação, porém o que se verifica na 

análise dessas cartilhas, tomadas como exemplares ilustrativos dos séculos XVI até o século 

XX e início do século XXI, é que por mais que se tenham (re)elaborado os métodos, os livros 

usados como propagadores de “novas” propostas não conseguiram se desvencilhar de um 

“modelo”, ou seja, de uma estrutura que, aqui defendo, ficou viva na memória daqueles que se 

constituíram como autores desses “novos” livros. Na essência, o que vemos é que cada nova 

cartilha traz sempre ecos de uma tradição que ficou marcada na memória de quem um dia 

utilizou-se desse referencial na sua construção de leitor-autor. 
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