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JOÃO KÖPKE (1852-1926) 

NA HISTÓRIA DO ENSINO DE LEITURA 
E ESCRITA NO BRASIL1

Maria do Rosário Longo Mortatti

Introdução

Bacharel em Ciências Sociais e Jurídicas, João Köpke (1852-

1926) destacou-se, ao longo de aproximados cinquenta anos, por 

sua atuação como educador, sempre marcada pelo espírito “bravo e 

rectilíneo” (D’Ávila, 1943, p.163), pela coerência e inflexibilidade 

de princípios, pelo envolvimento com a causa republicana, pelo 

pioneirismo na divulgação de modernas ideias e práticas pedagógi-

cas e pela especial atenção dedicada à criança e ao ensino da leitura. 

Teve atuação destacada na educação paulista e brasileira. Foi 

diretor de colégio e professor de várias matérias – em especial as 

do ensino primário —, escreveu cartilhas e livros de leitura, ar-

tigos para revistas e jornais e peças de teatro, traduziu textos pe-

dagógicos e histórias infantis, e foi jornalista, polemista, crítico e 

conferencista. 

Em especial no segundo momento da história da alfabetização 

no Brasil, João Köpke destacou-se na defesa do método analítico 

para o ensino da leitura, relacionado-o diretamente com as aspira-

ções do regime republicano.

 1 Artigo com conteúdo semelhante encontra-se em Mortatti (2002).
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60  MARIA DO ROSÁRIO L. MORTATTI E OUTROS

Sua série de livros de leitura formou gerações de brasileiros ao 

longo de muitas décadas, e suas ideias inovadoras e pioneiras, es-

pecialmente sobre o ensino da leitura pelo método analítico – vei-

culadas em revistas e jornais e apresentadas de forma sistemática 

especialmente em duas cartilhas e duas conferências proferidas em 

São Paulo –, fizeram dele um precursor em relação a esse ensino, 

envolvendo-o também em acirradas polêmicas com os professores 

paulistas, especialmente nas décadas iniciais deste século (Mortatti, 

2000) 

Os princípios teóricos subjacentes ao modo de processar o mé-

todo analítico que Köpke defendia para esse ensino são expostos, 

pela primeira vez de modo sistemático, na conferência “A leitura 

analytica”, proferida em lo de março de 1896, na Escola Normal 

de São Paulo (ENSP). Os efeitos dessa conferência estenderam-se 

até as décadas iniciais do século XX, tendo culminado com acirra-

das polêmicas entre “modernos” e “mais modernos” (ibidem). É 

inegável, porém, tanto sua influência quanto o respeito obtido de 

educadores de sua geração e das seguintes. 

O objetivo deste texto é, portanto, contribuir para a compreen-

são do lugar ocupado por João Köpke na história do ensino de leitu-

ra e escrita no Brasil. 

Aspectos da vida e da obra de João Köpke2

Dados biográficos

João Köpke nasceu em 27 de novembro de 1852, em Petrópolis 

(RJ), e faleceu em 28 de julho de 1926, na cidade do Rio de Janeiro. 

Era filho de dona Felisbella Candida de Vasconcellos e do bacharel 

em Direito Henrique Köpke. De ascendência germânica, nascido 

 2 As informações contidas neste tópico foram extraídas de: Moscoso (1926); 

Amoroso Lima (1973); Meneses (1984); Mortatti (2000; 2001); e Ribeiro 

(2001).
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em Portugal, em 1807, e naturalizado brasileiro por volta de 1844, 

Henrique Köpke estabeleceu-se inicialmente em Sabará (MG) e 

depois passou a residir em Petrópolis, onde, com seu irmão, Gui-

lherme Köpke, fundou o Collegio de Petropolis, inaugurado a 1o de 

janeiro de 1850 e consagrado com o nome de Colégio Köpke.

João Köpke recebeu formação primária no colégio fundado por 

seu pai e seu tio, e formação secundária no Colégio São Pedro de 

Alcântara, na cidade do Rio de Janeiro. Iniciou seus estudos supe-

riores na Faculdade de Direito de Recife (PE) e, em 1871, mudou-

-se para a capital paulista, dando continuidade a seus estudos na 

Faculdade de Direito de São Paulo. No clima de efervescência de 

novas ideias que encontrou na província, iniciou sua amizade com 

Francisco Rangel Pestana e Antonio da Silva Jardim,3 tornando-se 

republicano ativo e positivista. Ainda cursando o quarto ano nessa 

faculdade, casou-se com dona Maria Isabel de Lima e, para sus-

tentar a família e prosseguir nos estudos, passou a ministrar lições 

particulares e a lecionar em cursos preparatórios. Bacharelou-se 

em Ciências Sociais e Jurídicas em 1875, sendo o primeiro petro-

politano a diplomar-se em curso superior. Nesse mesmo ano, foi 

nomeado promotor público em Faxinal (SP) e depois removido 

para as comarcas paulistas de Jundiaí e Campinas e para a capital 

do estado.

Sua carreira na magistratura, no entanto, foi logo interrompida. 

Talvez em decorrência da fama de “talentoso mestre de reconhecida 

cultura” (Meneses, 1984, p.30), que foi adquirindo nessas primei-

ras atividades como professor, e de seu envolvimento com a causa 

republicana, de acordo com a qual a instrução pública era consi-

derada a mola propulsora do progresso social e material, em 1878, 

João Köpke passou a dedicar-se definitivamente ao magistério, 

iniciando uma intensa, inquieta e coerente atuação como educador, 

em São Paulo e no Rio de Janeiro.

 3 Estudo sobre Antonio da Silva Jardim encontra-se em texto de Franciele Ruiz 

Pasquim, que integra este livro. Estudo minucioso sobre esse autor e sua obra 

encontra-se em Pasquim (2013). 
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Na cidade de São Paulo, além de ministrar lições particulares, 

lecionou Inglês, Francês, Italiano e Geografia no Colégio Rangel 

Pestana, destinado a meninas e fundado em 1876 por Francisco e 

Damiana Rangel Pestana. Nessa época, foi nomeado, por decreto 

do governo da província, professor substituto de Filosofia, Histó-

ria, Geografia e Retórica no curso preparatório anexo à Faculdade 

de Direito, cargo do qual logo se demitiu, “[...] indisposto com o 

tráfico de influências para proteger e assegurar a aprovação dos 

apaniguados, no exame de admissão à Faculdade” (ibidem, p. 31).

Em 1880, João Köpke mudou-se para a cidade de Campinas, 

onde passou a lecionar no Collegio Culto á Sciencia – caracterizado 

pela adesão ao ideário republicano –, a convite do diretor Alfredo 

Campos da Paz, tornando-se o responsável pelo Gabinete de Física. 

Nessa cidade, João Köpke também ministrou lições particulares e 

lecionou no Colégio Florence, fundado, em 1863, pela educadora 

alemã Carolina Krug Florence e destinado à educação feminina. 

Apesar da “afanosa tarefa”, atualizava-se constantemente com re-

lação aos

[...] progressos da pedagogia e à sua custa mandava vir da Europa 

aparelhos, mapas, quadros e coleção de objetos necessários ao 

ensino intuitivo. Em pouco tempo a sua sala se transformou em um 

pequeno museu pedagógico. Só ele na província possuía o que há de 

mais moderno para o ensino prático. (Rangel Pestana, 1906, p.795)

Tornou-se, então, “o mais apercebido mestre da província” 

(D’Ávila, 1943, p.162).

Em novembro de 1883, João Köpke foi nomeado, mediante 

aprovação em concurso, professor de História e Geografia no curso 

preparatório anexo à Faculdade de Direito de São Paulo. Em janeiro 

de 1884, retornou à cidade de São Paulo, onde fundou, com Anto-

nio da Silva Jardim, a Escola Primária Neutralidade, cujo nome “já 

estava a indicar a orientação positivista, o descomprometimento 

com qualquer crença, o imparcialismo (ou a neutralidade) que de-

veria guiar os passos da ciência e do saber” (Meneses, 1984, p.32). 
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Situada na Rua da Conceição e destinada a crianças e adolescentes 

de 7 a 18 anos, de ambos os sexos – algo digno de atenção para a 

época –, a escola contava, ainda, com professores como Francisco 

Rangel Pestana, Antonio Caetano de Campos, entre outros. 

Em São Paulo, João Köpke permaneceu por pouco tempo. Em 

1886, por “motivos íntimos” (Köpke, 1988, p.797), mudou-se defi-

nitivamente para a cidade do Rio de Janeiro, onde fundou o Institu-

to Henrique Köpke, assim denominado em homenagem a seu pai e 

no qual adotou o modelo de ensino da Escola Primária Neutralida-

de, de São Paulo. O Instituto começou a funcionar em fins de julho 

daquele ano, e Köpke passou por várias dificuldades financeiras. 

Depois de ter cogitado desistir de tudo e acompanhar a educação 

de alguns antigos discípulos seus que iam estudar na Europa, can-

sado das dificuldades e contrariedades sofridas por querer exercer 

o magistério de maneira digna e honesta, Köpke conseguiu, por 

fim, superar os problemas financeiros e levar adiante as atividades 

do Instituto Henrique Köpke, com a ajuda do paulista Antonio de 

Souza Queiroz – em agradecimento ao que Köpke fizera por seus 

filhos –, bem como de Eduardo Guinle e Conrad Jacob Niemeyer, 

cujos filhos estudavam no Instituto. 

Ainda em 1886, a atuação e capacidade profissional de Köpke 

para o magistério foram oficialmente reconhecidas mediante decla-

ração do governo imperial, que o autorizava a ensinar matérias no 

ensino primário e secundário. Em dezembro desse ano, o educador 

fundou uma associação de professores no Rio de Janeiro, e “[...] no 

ano seguinte é designado para ocupar o cargo de membro substituto 

do Conselho da Instrução Primária e Secundária do Município da 

Corte” (Ribeiro, 1996, p.101-2). Sua atuação e sua autoridade como 

educador foram também reconhecidas quando, por ocasião da procla-

mação da República, seu nome fora cogitado, por membros do Parti-

do Republicano Paulista, para dirigir a Escola Normal de São Paulo.

Situado na Rua Real Grandeza, no bairro de Botafogo, o Insti-

tuto Henrique Köpke ganhou fama e foi frequentado por meninos 

e meninas de famílias ilustres, como os filhos de Ruy Barbosa, do 

Barão Ribeiro de Almeida e os das famílias Guinle e Murtinho. Em 
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1895, foi “[...] consagrado como escola padrão, por Decreto de Pru-

dente de Moraes, equiparando-o ao Ginásio Nacional” (Meneses, 

1984, p.35). 

João Köpke permaneceu como diretor e professor do Instituto 

até 1897, quando se retirou da sociedade que o mantinha devido 

a divergências com sócios. Foi, então, nomeado, pelo presidente 

Campos Salles, oficial do registro geral e de hipotecas do Rio de 

Janeiro. Mesmo nesse cargo, continuou dedicando-se às atividades 

pedagógicas e educacionais, até sua morte, aos 74 anos.

Além de diretor de colégio e professor de várias matérias – com 

predileção pelas do ensino primário —, foi também autor de varia-

da e profícua produção intelectual escrita relativa a temas e ques-

tões ligados à educação e ao ensino. 

Como professor, “[...] sua principal marca pedagógica é a ma-

neira de como tratar o aluno” (ibidem, 31), tendo exercido pro-

funda influência sobre aqueles a quem ensinou e sendo lembrado 

especialmente por seu método de ensino, pelo encanto pela vida e 

pelo conhecimento que neles despertava.

Apesar dos ataques sofridos na defesa intransigente de suas 

ideias sobre ensino da leitura, elas continuaram a ser referência para 

muitos educadores de sua época e contaram sempre com calorosa 

recepção entre o professorado e as autoridades do estado de São 

Paulo, onde recebeu várias homenagens, entre as quais figura a de 

patrono da Cadeira n. 5 da Academia Paulista de Educação. Mas, 

sobretudo, João Köpke nunca deixou de se dedicar à sua preocupa-

ção com a educação da infância. Continuou revendo e atualizando 

sua obra didática, escreveu várias peças de teatro para crianças, em 

prosa e verso, a partir de histórias como Chapeuzinho Vermelho, 

Branca de Neve e A Bela Adormecida, e, em 8 de maio de 1924, em 

sessão extraordinária da Sociedade de Educação (SP), pronunciou 

a oração intitulada “Theatro juvenil”. A partitura de peça A Bela 

Adormecida foi composta, gratuitamente, por um de seus antigos 

discípulos, doutor Carlos de Campos, que foi presidente do estado 

de São Paulo. A peça foi representada no Rio de Janeiro e em São 

Paulo, com grande sucesso (Moscoso,1926, p.6). 

Miolo_Sujeitos_da_historia_(GRAFICA).indd   64Miolo_Sujeitos_da_historia_(GRAFICA).indd   64 15/03/2016   17:46:4515/03/2016   17:46:45



SUJEITOS DA HISTÓRIA DO ENSINO DE LEITURA E ESCRITA NO BRASIL  65

Nos últimos anos de sua vida, além de pensar em “novo método 

de combater o analfabetismo através do rádio”, João Köpke ainda 

organizara “[...] na primeira estação de radiodifusão do Brasil – a 

Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, do pioneiro Roquete Pinto – a 

‘Hora das Crianças’, que redige [e apresenta] com o apelido de 

Vovô” (Campos, 1953, p.19).

Na tarde de 28 de julho de 1926, cercado de antigos discípulos, 

faleceu em sua casa no bairro de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, logo 

após ter se calado o coro alegre das crianças que cantavam ali perto, 

no Colégio de Sion.

A produção de e sobre João Köpke4

O compromisso e a especial atenção que esse educador dispen-

sou à criança e ao ensino da leitura pode ser constatada especial-

mente em sua produção escrita, por meio da qual exerceu grande 

influência na educação e no ensino em muitos estados brasileiros, 

especialmente São Paulo e Rio de Janeiro. Escreveu cartilhas e li-

vros de leitura, peças de teatro e de programas de rádio e artigos em 

jornais e revistas, traduziu textos pedagógicos e histórias infantis, e 

foi conferencista, crítico e polemista.

Essa produção iniciou-se com Methodo racional e rapido para 

aprender a lêr sem solettrar – dedicado á infancia e ao povo brazilero 

(São Paulo: Garraux), que pode ser considerada obra da juventude, 

 4 Em Ribeiro (2001), encontra-se o instrumento de pesquisa, no qual foram 

reunidas e organizadas 39 referências bibliográficas de textos escritos por João 

Köpke, entre 1874 (ano de publicação de sua primeira cartilha) e 1945 (ano 

de republicação de artigo de sua autoria), e classificadas de acordo com os 

seguintes formatos de texto: livros, artigos, resenhas, conferências, cartilhas, 

livros de leitura e artigos didáticos. Foram também reunidas e organizadas, até 

2001, 32 referências bibliográficas de textos sobre João Köpke, escritos entre 

os anos de 1850 e 2001, classificados como se segue: artigos de homenagens 

em periódicos, doze; referências e/ou comentários em livros, nove; em artigos 

e entrevistas, cinco; em teses, dissertações e similares; quatro. Além dessas 32 

referências, têm-se quinze outras, sem data precisa, sobre o Collegio Köpke e 

a família Köpke.
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pois foi escrita quando Köpke tinha 22 anos. A 1a edição, datada de 

1874, destinava-se aos alunos da Escola Americana de São Paulo. 

Em 1879, foi publicada sua 2a edição, para ser distribuída às es-

colas primárias, mediante autorização do governo (Moacyr, 1936, 

p.385). Nela, o autor baseava-se no método de silabação, o qual 

abandonaria duas décadas depois, em favor do método analítico 

para o ensino da leitura às crianças.5

Em 1884, João Köpke iniciou, com o Primeiro livro de leituras 

moraes e instructivas, a publicação da Série Rangel Pestana, com-

posta por livros de leitura, relativos às seis partes do Curso systema-

tico da lingua materna. 

Publicados pela Livraria Francisco Alves (RJ), os livros dessa 

série tiveram sucessivas reedições, com revisões por parte do autor. 

Após sua morte, os livros foram “revistos pela professora Lúcia 

Monteiro Casassanta, reunidos na conhecida Coleção João Köpke 

até os anos 60, com títulos como ‘Histórias de meninos na rua e na 

escola’, ‘Histórias que a mamãe contava’ e outros” (Meneses, 1984, 

p.34).

Escreveu, ainda, outros livros para leitura na escola – como A 

grande patria, em comemoração ao quarto centenário do descobri-

mento do Brasil –, para o ensino de Inglês e Francês, e colaborou 

em jornais, como A Provincia de S. Paulo, O Estado de S. Paulo, 

Jornal do Commercio (RJ), e em revistas pedagógicas, como Eschola 

Publica e Revista de Ensino – órgão da Associação Beneficente do 

Professorado Público Paulista – e a Revista Pedagógica – órgão do 

Pedagogium, do Rio de Janeiro. Entre os artigos que escreveu, há 

vários de crítica a textos escolares, destacando-se a severa crítica, 

publicada na Revista de Ensino, referente ao livro Poesias infantis, 

de Olavo Bilac.

 5 Estudos a respeito da utilização do método analítico no segundo momento da 

história da alfabetização encontram-se especialmente em Magnani (1997)/

Mortatti (2000), Ribeiro (2001), Bernardes (2003), Pereira (2009), Gazoli 

(2007), Sobral (2007), Oriani (2010), Pasquim (2010d), e nos textos de Vanessa 

Cuba Bernardes, Bárbara Cortela Pereira, Monalisa Renata Gazoli e Franciele 

Ruiz Pasquim que integram este livro.
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A conferência “A leitura analytica”(1896)6 
e a conferência “O ensino da leitura pelo método 
analítico” (1916)

Em “A leitura analytica”, conferência proferida em lo de março 

de 1896, em uma das salas da Escola Normal de São Paulo, a convi-

te do Instituto Pedagógico de São Paulo, Köpke expôs a “doutrina 

relativa ao metodo analitico, aplicado segundo o processo, a que 

[sua] pratica [o] tinha levado” (Köpke, 1916, p.116).

As primeiras polêmicas foram veiculadas pela Revista de Ensino 

e diziam respeito a discordâncias de professores e escritores didáti-

cos paulistas em relação ao método exposto por João Köpke nessa 

conferência. Köpke (1902) publicou, então, carta aos professores 

J. de Brito, R. Roca Dordal7, em que, movido por “um dever de 

consciência profissional”, contestou as críticas a respeito da impra-

ticabilidade do processo analítico de leitura que aconselhava.

Ironicamente “embaraçado” com as infundadas objeções ao 

processo que indicava e praticava, “com os melhores resultados 

ha perto de trinta annos”, Köpke apresentou princípios teóricos 

e invocou a “didactica mais adeantada do mundo, a americana” 

(Köpke, 1902, p. 775), em defesa da aplicabilidade desse processo 

também no ensino simultâneo. 

Quanto à crítica à suposta exigência de serem os professores 

“desenhistas notáveis”, Köpke esclareceu que esta não era uma 

“condição necessária para o emprego do processo”, podendo-se 

recorrer a uma estampa, mediante o uso de clichês tipográficos ou 

de “chromos tão faceis de achar por estes tempos de cartazes recla-

maticios e folhinhas de graça” (ibidem, p.774). Refutou, também, 

a acusação de usar e abusar da decoração, que julgava incompatível 

com o método analítico, de acordo com o qual a criança deve enten-

 6 Estudo detalhado dessa conferência encontra-se em Ribeiro (2001).

 7 Informações sobre Ramon Roca Dordal encontram-se em texto de Franciele 

Ruiz Pasquim que integra este livro. Estudos minuciosos sobre esse autor e 

sua obra foram desenvolvidos por Magnani (1997), Mortatti (2000) e Pasquim 

(2010c).
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der, em vez de decorar, como acontece quando se usa o método da 

soletração e suas abstrações, que “infernaram a aprendizagem de 

nossos antepassados, e levaram á affirmação brutal do ‘la letra con 

sangre entra’” (ibidem, p.780). E enfatizava que se devem ensinar 

primeiramente a letra manuscrita e as minúsculas, para evitar du-

plicação desnecessária de esforços.

A fim de reafirmar “a base essencialmente pedagógica do pro-

cesso de palavração”, Köpke invocou a obra The problem of teaching 

to read, de Meiklejohn, “apologia mais convencida e convincente da 

super-excellencia e archi-practibilidade desse processo de ensino, 

unico acceitavel para a iniciação da leitura em qualquer lingua do 

mundo” (ibidem, p.780) e fez uma demonstração prática de uma 

possível aplicação desse processo. 

Das considerações e da “demonstração prática” sobressaem-

-se alguns princípios e conceitos que embasam o ponto de vista de 

Köpke. As sentenças formadas a partir da estampa devem ser cur-

tas, para que todos seus elementos possam ser abarcados pela vista; 

a visão de todos esses elementos permite ler expressivamente, ou 

seja, relacioná-los na expressão do sentido; as “palavras concretas” 

devem preceder as “palavras abstractas ou de relação”; indutiva-

mente, devem-se conduzir a comparação e a analogia entre forma 

fônica, já conhecida e depositária de sentido, e forma gráfica das 

ideias e, posteriormente, entre as formas gráficas. A escrita, portan-

to, equivale à “graphação” – “traçado consciente do signal” empre-

gado como palavra, e não como letra – da ideia e representa a fala –, 

forma fônica da palavra, discriminada pelo ouvido; a leitura equiva-

le à “emissão pela fala” da forma gráfica discriminada/reconhecida 

pela visão e representativa da forma fônica, o sentido conhecido; e 

aprender a ler equivale a um processo gradual de corporificação, na 

“intelligencia activa”, do som com o sinal.

Vinte anos depois, Köpke complementou a primeira conferên-

cia com outra intitulada “O ensino da leitura pelo método analí-

tico”, proferida nas dependências do Jardim da Infância, anexo 

à Escola Normal da Praça da República, em 11 de maio de 1916. 

Publicada em opúsculo para ser distribuída entre os professores e 
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também em revistas, essa conferência tinha por objetivo explicar e 

divulgar as Cartilha n. 1 e Cartilha n. 2, escritas por Köpke depois 

de estudo constante e aprofundado dos princípios propagandeados 

na primeira conferência, como desobrigação da promessa do autor 

de “incorporar em livro o molde” que dava às lições “na aplicação 

do processo da leitura pelo metodo analitico” (Köpke, 1916, p.118), 

aproveitando a contribuição de “educacionistas” americanos e eu-

ropeus, como Fröebel, Parker, Meiklejohn, Stanley Hall, Claubb, 

Carpenter, Jacotot e João de Deus.

Considerando-se um “veterano”, nessa conferência de 1916 elo-

gia os “novos” – os professores paulistas Theodoro de Moraes, Ar-

naldo de Oliveira Barreto e Carlos Antonio Gomes Cardim8 —, que 

“filiam à propaganda do velho lidador a contribuição que trazem ao 

progresso de uma doutrina e pratica” (ibidem, p.119), e tece consi-

derações a respeito das cartilhas desses professores paulistas, com-

parativamente às suas. Explicita também as diferenças entre suas 

cartilhas e duas publicações da Diretoria Geral da Instrução Pública 

de São Paulo: Instrucções praticas para o ensino da leitura pelo metho-

do analytico – modelo de lições (Oliveira, Dordal e Barreto, 1914) e 

Como ensinar leitura e linguagem nos diversos annos do curso prelimi-

nar (Carneiro et al., 1911). Na discussão dessas diferenças, abordou 

também a Cartilha de Arnold, escrita pela professora americana 

Sarah Louise Arnold e adaptada para o português em 1907.

Köpke ressaltou as bases psicológicas dos modernos “educacio-

nistas” americanos e europeus, que propunham a instrução pelas 

coisas, e não mais pelas letras, e defendeu a idade média de 7 anos – 

“termo da primeira infância” – como a ideal para se iniciar o ensino 

da leitura. Quanto ao método para ensinar a ler, há “uma prelimi-

nar obrigada: dado o mestre competente, tudo depende do discípu-

 8 Informações sobre Theodoro de Moraes, Arnaldo de Oliveira Barreto e Carlos 

Alberto Gomes Cardim encontram-se em textos de Bárbara Cortella Pereira, 

Vanessa Cuba Bernardes e Franciele Ruiz Pasquim, respectivamente, que 

integram este livro. Estudos minuciosos sobre esses autores e sua obra foram 

desenvolvidos por Magnani (1997), Mortatti (2000), Pereira (2009), Bernar-

des (2003) e Pasquim (2010d).
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lo” (Köpke, 1916, p.120), ou seja, de suas aptidões, de onde decorre 

a escolha do método analítico e dos processos mais adequados para 

sua execução. 

Sendo, porem, incontestavel que as crianças preferem as cousas 

completas, e acham, ao menos no vernaculo, como assevera Stanley 

Hall, as sentenças mais faceis que as palavras, como é certo que 

aborrecem os detalhes, os elementos e as abstrações, o ponto de 

partida para o ensino da leitura deve ser o TODO. Este TODO, 

mais do que a SENTENÇA, é a fala, a descrição, a narração, o 

DISCURSO, que a instruiu na lingua em que entende e se faz 

entendida, e que, sob a forma de conto ou historia escrita, se ha de 

traduzir a seus olhos, dando-lhe o segredo da representação grafica, 

em que entenda e se faça entendida.

Analitico, pois, será forçosamente o metodo desde que o 

TODO há de ser o ponto de partida, qualquer que seja o aprendiz; 

os processos, que todavia, puser em jogo, esses hão de combinar-se 

de modo a que olho, ouvido, boca e mão se exerçam conjuntamente 

em colaboração mutua para a conquista da perfeição automatica, 

mercê da qual a fala escrita se faz para a inteligencia, través da visão 

e da mão, o que para ela é a fala oral, através da audição e da boca. 

(idem, 1916, p.120)

Contrário às noções de leitura como transposição das letras em 

sons e baseado nas contribuições de Francis Parker, a respeito do 

estímulo que provoca a ação, e de Meiklejohn, a respeito da serie-

dade do brinquedo, Köpke apresentava o divertimento como fina-

lidade da leitura e a necessidade de o professor procurar conhecer as 

fases particulares de seus alunos para organizar o ensino. 

Advertia que o professor deve conhecer as fases particulares de 

seus alunos, a fim de organizar o ensino e os passos para despertar 

o interesse da criança. Esses passos iniciam-se com a leitura de 

pequenos entrechos iluminados por estampas e referentes ao “pen-

samento de outrem”, devendo-se utilizar a história – e não frases ou 

palavras —, na qual o enredo, “a teia ininterrupta dos capítulos”, 
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garante o todo e a continuidade de sentido, visando-se, com isso, à 

formação do gosto estético e à leitura da “boa literatura”.

Criticava, assim, a incoerência dos que, também se dizendo 

basear na necessidade de despertar o interesse, apresentavam à 

criança frases sem relação de sentido entre si – como o faz Arnold 

em sua cartilha – ou com nexo sintático apenas, como propõem as 

Instrucções práticas para o ensino da leitura pelo methodo analytico – 

modelo de lições.

Por fim, Köpke destacava as dificuldades de adoção desse mé-

todo, dadas tanto sua “lentidão” relativamente aos métodos sinté-

ticos (soletração e silabação) quanto a exigência de professores mais 

bem preparados para utilizá-lo. Em contraposição às resistências 

impostas pelos defensores da “rotina pedagógica”, apontava a falta 

de preparo para se receber tanto “a propria excellencia do methodo 

analytico”, quanto a “própria excellencia do regimen político [re-

publicano]” (ibidem, p.63).

Com as duas cartilhas, Köpke pretendia, mais uma vez, servir às 

crianças paulistas e brasileiras, para que pudessem contribuir para 

a consecução dos ideais republicanos e da afirmação da pátria brasi-

leira. Na ocasião, tornou público o desejo de fazer doação dos direi-

tos autorais das cartilhas ao estado de São Paulo, “como testemunho 

humilde, mas sincero, do [seu]... reconhecimento ao estimulo e ani-

mação com que sempre amparou o [seu]... esforço modesto, porém 

devotado, obreiro na magna tarefa da nossa organização pedagó-

gica” (ibidem, p.116). Dada essa oferta de direitos autorais, Oscar 

Thompson, então diretor-geral da Instrução Pública de São Paulo, 

designou os inspetores escolares B. Tolosa, G. Kuhlman e C. Couto 

para analisarem e emitirem parecer sobre a adoção da Cartilha n. l e 

da n. 2. Com a conferência proferida por Köpke, em maio de 1916, 

e com a publicação desse parecer no jornal O Estado de S. Paulo, 

em 8 de outubro de 1916, tem-se acirrada polêmica sobre o método 

analítico, envolvendo os professores A. O. Barreto, C. A. G. Car-

dim, T. Moraes e M. Oliveira,9 citados por Köpke na conferência. 

 9 Estudo sobre Mariano de Oliveira foi desenvolvido por Sobral (2007), no 

âmbito do GPHELLB.
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Em junho daquele ano, o jornal O Commercio de S. Paulo or-

ganizou um inquérito sobre o método analítico para o ensino da 

leitura, publicando entrevistas com os professores paulistas Barreto, 

Cardim e Moraes. E no dia 16 de outubro do mesmo ano, Köpke 

escreveu três cartas destinadas aos professores A. O. Barreto, C. A. 

Gomes Cardim e M. de Oliveira, as quais, em 1917, foram publica-

das em conjunto sob o título O methodo analytico no ensino da leitura. 

Nessas entrevistas, conduzidas por M. B. Lourenço Filho,10 

ressaltam-se o tom combativo das opiniões e a importância social 

atribuída ao método analítico. Nelas, os entrevistados expõem sua 

opinião sobre o “modo paulista de processar o methodo” e sobre o 

processo proposto por Köpke. Embora não desconsiderassem seu 

trabalho, nem deixassem de reconhecer seu mérito e a influência de 

suas ideias, esses professores paulistas consideravam desnecessário 

e mesmo prejudicial adotarem-se as cartilhas de Köpke e seu pro-

cesso, uma vez que o modo de processar o “methodo analytico no 

ensino da leitura aos analphabetos” praticado nas escolas públicas 

paulistas era o ideal, respeitando as leis científicas do aprendizado 

da leitura e apresentando, então, resultados “verdadeiramente sur-

prehendentes” (Barreto, 1916, p.1).

Nas cartas, mostrando-se magoado com as entrevistas e com a 

divulgação e publicização do parecer, cansado de polêmicas e dese-

joso de continuar a elaboração de livros didáticos, Köpke lamentou 

a não aceitação de suas cartilhas e manifestou sua indignação cau-

sada pelo tom de disputa em torno do método ideal para ensino 

da leitura, o qual os professores paulistas julgavam ter elaborado, 

desconsiderando, assim, tanto as cartilhas de Köpke quanto quais-

quer outras iniciativas que se diferenciassem desse método ideal. 

Invocando as “verdades científicas” e a coerência lógica, Köpke 

opôs-se veementemente à proposta de adequação de suas cartilhas, 

 10 Informações sobre Manoel Bergström Lourenço Filho encontram-se em texto 

de Estela Natalina Mantovani Bertoletti que integra este livro. Estudos minu-

ciosos sobre esse autor e sua obra foram desenvolvidos por Magnani (1997), 

Mortatti (2000) e Bertoletti (1997; 2006).
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defendeu-as como contribuição para o aprendizado da leitura de 

todos os brasileiros e lamentou, entre outros, os interesses pessoais 

e financeiros que sustentavam a polêmica.11

Considerações finais

Como se pode constatar, desde a conferência de 1896, João 

Köpke defendia contundentemente o método analítico e o modo de 

processuação por ele proposto, em oposição aos métodos sintéticos, 

os quais ele mesmo havia utilizado e defendido quando da publica-

ção de sua primeira cartilha e os quais abandonou, convencido da 

excelência do método analítico e de sua adequação ao regime repu-

blicano então recém-implantado, de que decorreram significativas 

reformas na instrução pública paulista. 

O processo defendido por João Köpke diferenciava-se também 

dos demais processos defendidos por seus contemporâneos, em 

especial por professores paulistas responsáveis pela instituciona-

lização do método analítico no estado de São Paulo.12 A principal 

diferença entre eles consiste no fato de que Köpke: defendia a ne-

cessidade de se iniciar o processo de ensino pelo conto (discurso), e 

não pela “historieta”, como propunham os paulistas; privilegiava a 

análise do conto, que, por sua vez, deveria ser escolhido, não com 

a preocupação em manter o enfoque no ensino das sílabas e letras, 

mas em apresentar, por meio de gravuras e palavras corresponden-

tes, ideias familiares que deveriam favorecer a aprendizagem da 

leitura e escrita e conduzir conscientemente à abstração (elementos 

da palavra: sílabas e letras); e propunha que o ensino tivesse como 

objetivo a leitura inteligente e expressiva, a qual exige uma com-

 11 Até o momento, não foi possível localizar exemplares de nenhuma das duas 

cartilhas de Köpke.

 12 As propostas dos professores paulistas que atuaram no segundo momento da 

história da alfabetização no Brasil serão apresentadas em textos seguintes neste 

livro.
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preensão do leitor no ato de ler e impede que o ensino seja iniciado 

pela sentença ou conjunto delas, como propunham os professores 

paulistas. 

João Köpke pode ser considerado um precursor em relação 

ao ensino inicial da leitura e escrita. Seu pensamento influenciou 

significativamente outros educadores de sua época e de décadas 

posteriores no que se refere às propostas e práticas de alfabetização.

Os princípios defendidos por João Köpke relacionam-se direta-

mente com o contexto educacional da época e com o regime repu-

blicano, cuja viabilização dependia, entre outros, da instrução do 

povo e da formação de leitores com certa moralidade, certa mentali-

dade, certo corpo de condutas compatíveis com a vida republicana. 

Mais que letrado, o “homem novo” deveria estar preparado para a 

nova sociedade científica, moderna e urbana, então em construção. 
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