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1  
AlfAbetizAção e modernidAde no 

brASil (1998)1

Sou um tupi tangendo um alaúde

(Mario de Andrade, 1972, p.33)

O passadista se enganou
Não era desafinação
Era pluritonalidade moderníssima

(Mário de Andrade, 1972, p.104)

Não se esqueça, porém, que outro virá
Destruir tudo isto que construí.

(Mário de Andrade, 1972, p.24)

O passado é lição para se meditar, não para reproduzir.

(Mário de Andrade, 1972, p.29)

 1 Publicado originalmente em Magnani (1998). Apresentado, em 3/6/1997, na 
mesa-redonda “Educação e Pós-Modernidade”, durante o II Simpósio Científico 
do Campus de Marília, este texto buscou sua inspiração na poesia do modernista 
brasileiro Mário de Andrade (1893-1945), especialmente nos poemas do livro 
Paulicea desvairada (P. D.) (1921) e no poema “Rondó do tempo presente”, que se 
encontra no livro Losango Cáqui (I. C.) (1924); deste último poema foram extraí-
dos os versos utilizados como subtítulos neste ensaio. [Nota da organizadora]
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18  MARIA DO ROSARIO MORTATTI

“Noite de music–hall...”

Moderno enquanto conceito, “modernidade” é um termo antigo 
como possibilidade. No entanto, apenas recentemente o termo pas-
sou a designar um conceito e suas implicações, sendo utilizado em 
referência a diversos níveis e aspectos da vida humana2.

Como resultado do acúmulo de reflexões e tematizações sobre esse 
conceito, efetuadas, desde sua origem, por intelectuais e artistas, pode-
-se contemporaneamente apontar como suas principais e recorrentes 
características: ruptura consciente e desejada com o passado; ambiva-
lência relacionada com a convivência de uma atitude de busca de iden-
tidade do presente/construção do novo e a negação/destruição desse 
novo, velho por princípio (revolução como morte anunciada); culto do 
novo como doutrina; pós-modernidade como atitude crítica consti-
tutiva; crise como condição existencial; tradição de destruir a tradi-
ção; busca de racionalização; interpenetração das esferas públicas e 
privadas da vida humana. Enfim: poder-se-ia definir modernidade 
como a inter-relação ambígua e contraditória de: solidão/multidão, 
racionalidade/turbilhão, monotonalidade/pluritonalidade.3

 2 Embora conflitos (ocidentais) entre antigos e modernos tivessem existido desde 
a Antiguidade, o adjetivo “moderno” – de que deriva o substantivo abstrato 
“modernidade” – tem sua origem no século V, com a queda do Império Ro-
mano, vindo a aparecer como o neologismo “modernus” (modo) no século VI, 
constituindo-se “um dos últimos legados da língua latina ao mundo moderno” 
(Curtius, 1996, p.320). A primeira grande polêmica entre antigos e modernos 
viria a ocorrer, em relação à poesia latina, no século XII; a segunda, entre 
românticos e clássicos, entre fins do século XVII e início do século XVIII. Já 
existente no século XII, o termo “modernidade” (“modernitas”) só apareceria 
como conceito, na segunda metade do século XIX, com Charles Baudelaire 
em Le peintre de la vie moderne (1863) e inicialmente restrito aos ambientes 
literários e artísticos ocidentais. A larga difusão do conceito, para além do 
Ocidente, ocorre no século XX, após a Segunda Guerra Mundial, espraiando-
-se para a análise de diversos níveis e aspectos da vida humana, e, dentre 
eles, a educação e a escola. A respeito das relações entre antigo/moderno e da 
etimologia e história do conceito de modernidade, ver especialmente: Curtius 
(1996); Lefebvre (1969); Le Goff (1984).

 3 As características do conceito de modernidade aqui sintetizadas foram extraí-
das especialmente Arendt (1986); Lefebvre (1969); Le Goff (1984); Rouanet 
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MÉTODOS DE ALFABETIZAÇÃO NO BRASIL  19

Tais características, por um lado, estão relacionadas com e 
influenciam, contemporaneamente, certo modo arrogante (e in-
gênuo?) de pensar, sentir, querer e agir no que concerne à moder-
nidade, interpretando suas implicações como signos apocalípticos 
do fim da evolução e, ao mesmo tempo, cultuando, programática 
e doutrinariamente, o moderno entendido como novo, melhor e 
revolucionário.

Por outro lado, em que pese o processo de globalização e mun-
dialização que, neste final do segundo milênio de que somos con-
temporâneos, acompanha pari passu o pensamento e o sentimento 
da modernidade e sua crítica – a pós-modernidade –, bases materiais 
e condições culturais e políticas diversificadas impedem que se ho-
mogeneízem as diferentes feições que o conceito e suas implicações 
assumem em relação à condição que se busca representar ou ver 
realizada. Trata-se, pois, menos de um gran finale do que de uma 
lacuna entre passado e futuro,4 revelada pela consciência, que o pre-
sente enseja, da história. E essa lacuna que se deseja obstinadamente 
preencher demanda constantes revisões nos conceitos operantes de 
“moderno” e “antigo” e sua inter-relação. Talvez o melhor, portan-
to, seja pensar em “modernidades” e “pós-modernidades”.5

(1986); Subiratis (1987); Witte; Rouanet (1992).
 4 Essas considerações se inspiram especialmente em Arendt (1986).
 5 Tratando do caráter plural da modernidade, Portella (1986) propõe, de um 

ponto de vista diacrônico, uma reflexão sobre as prováveis “mudanças no corpo 
e alma da Modernidade”, a saber: primeira modernidade: normativa e consen-
sual; segunda: vanguardista, transgressora e non sens(ual); a terceira, “psicana-
lítica” e sensual; a quarta, pós-modernidade que se proclama dissensual. Além 
dessa possibilidade de reflexão, penso que, de um ponto de vista sincrônico, 
também e, sobretudo, pode-se observar esse caráter plural de modernidade, 
como conceito e sentimento/experiência representada/encenada/desejada que 
se manifesta diferentemente nos diversos níveis da vida sociopolítico-cultural 
de determinados grupos ou país, em determinado momento histórico.
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20  MARIA DO ROSARIO MORTATTI

“...É meio-dia”

Uma das utopias da modernidade por excelência, a educação 
escolar pode ser compreendida, contemporaneamente, como um 
aspecto da vida humana, no nível sociopolítico-cultural, em que se 
manifesta essa condição plural e contraditória da modernidade re-
presentada, encenada ou desejada. Inelutavelmente transmissão da 
tradição de que são portadores os adultos e, simultaneamente, busca 
de inserção dos “recém-chegados” – as crianças – no novo (para 
elas) mundo público (velho/preexistente) da cultura e nas instâncias 
públicas de uso da linguagem, no âmbito dessas contradições bási-
cas do projeto moderno de educação,6 certas modernidade e cultura 
da crise, sobretudo no nível das superestruturas, assumem caráter 
doutrinário (o modernismo), objetivando ações modernizadoras da 
sociedade, por intermédio da escola.

No caso brasileiro (embora não apenas aqui), a alfabetização 
se apresenta como o signo mais evidente e complexo dessa relação 
problemática entre educação e modernidade. Índice de medida e 
testagem da eficácia da ação modernizadora da educação contra a 
barbárie e rito de iniciação na passagem do mundo privado para o 
público da cultura, o ensino-aprendizagem da língua escrita na fase 
inicial de escolarização de crianças vem, desde as vésperas da orga-
nização republicana de um sistema público de instrução no Brasil, 
apresentando-se como problema educacional estratégico, com ele 
se preocupando e dele se ocupando administradores, legisladores, 
intelectuais, além dos professores.

 6 A respeito do projeto moderno de educação e suas relações problemáticas com 
o novo e o antigo, ver especialmente Arendt (1986, p.61), de onde extraio a 
seguinte citação: “Toda a reflexão sobre o conceito de educação, em qualquer 
tempo, tem sido, repetidamente, uma prerrogativa sustentada na tradição. Se 
incluímos nisto a institucionalização promovida pela Escola, tomada aí como 
modelo formador de consciências, compreenderemos que são processos que 
se constituem como passado. Portanto, são reflexões envolvendo a ideia de 
tempo histórico, tradição cultural e valores”. A respeito das relações entre 
escola e instâncias públicas/políticas de uso da linguagem, ver especialmente 
Geraldi (1991).
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MÉTODOS DE ALFABETIZAÇÃO NO BRASIL  21

Ao longo, pelo menos, dos últimos 120 anos, certa querela entre 
modernos e antigos – “par ocidental e ambíguo” – vem pontuando 
as tematizações, normatizações e concretizações7 em alfabetização 
no Brasil, caracterizando um movimento marcado simultaneamente 
pela continuidade e descontinuidade de sentidos atribuídos a esse 
processo de ensino-aprendizagem escolar(izado), mas sempre rela-
cionado com a busca de ruptura com uma tradição herdada, a fim 
de se construir o moderno desejado, preenchendo-se, com a verdade 
científica de cada época, a lacuna entre passado e futuro e fundando-
-se uma nova tradição.

Tratar da alfabetização é, portanto, uma das maneiras de tratar 
das relações políticas entre educação e modernidade; e possibilita, 
ainda, iluminar, mesmo que indiretamente, a feição operante, no 
caso brasileiro, do conceito de “modernidade”.

“Os meninos-prodígios caminham século-vinte...”

Trabalhamos todos, modificando o presente em bem do porvir, 
“Em tempos de revolução a difficuldade, dizia Tacito, não está em 
cumprir o dever, está em saber onde elle se acha”.

Nós sabíamos onde estava o dever, felizmente; creio poder asse-
gurar que seguimol-o à risca. (Silva Jardim, 1892, p.29; grifo meu).

[...] diante dos velhos elementos legados pelo passado e novos 
cuja ascensão gradual elle preparou, diante de um edifício que cahe 
e outro que se levanta, o verdadeiro processo scientifico é concertar 

 7 Nesta e nas demais menções em outros capítulos deste livro, utilizo esses termos 
para classificação das fontes documentais, conforme o tipo de texto: “a) temati-
zações – contidas especialmente em artigos, conferências, relatos de experiência, 
memórias, livros teóricos e de divulgação, teses acadêmicas, prefácios e instru-
ções de cartilhas e livros de leitura; b) normatizações – contidas em legislação 
de ensino (leis, decretos, regulamentos, portarias, programas e similares); e c) 
concretizações – contidas em cartilhas e livros de leitura, “guias do professor”, 
memórias, relatos de experiências e material produzido por professores e alunos 
no decorrer das atividades didático-pedagógicas” (Mortatti, 2000a, p.29).
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22  MARIA DO ROSARIO MORTATTI

melhorando. [...] Há de applicar esse principio no estudo dos actuaes 
methodos de ensino. (A Provincia do Espirito Santo, 1882a, p.3; 
grifo meu)

E por aqui se póde comprehender como uma simples questão 
de methodos de leitura possa conttribuir, embora indirectamente, nos 
destinos inteiros de um paiz! (A Provincia do Espirito Santo, 1882b, 
p.3; grifo meu)

***

É da escola, é do ensino primário, é dos methodos bem entendi-
dos e bem praticados que póde sahir o cerebro adaptado á conquista 
da verdade.

É da psycologia da infância que se deve deduzir o melhor modo 
de ensinal-a, e esse ensino inclue não só a instrucção, que é muito, 
como também o habito de aprender, que é tudo.

[...]
No entanto, não póde haver ensino primário sem professor edu-

cado na arte de ensinar, e não póde haver ensino procuctivo sem a 
adoção de methodos que estão transformando agora em toda a parte 
o destino das sociedades.

[...]
Vede a revolução prodigiosa que o nosso seculo esta realisando. 

[...] educar a creança. [...] eis o mérito indiscutivel do ensino moder-
no. (Campos (1980). In: Rodrigues, 1930, p.198-233; grifo meu)

***

[...] onde quer que uma escola popular esteja aberta, tradicional 
ou renovada, o problema da leitura e da escrita é daqueles que, ao 
mestre, se apresentam como fundamentais, tanto pelas exigências da 
organização do ensino graduado como pelos reclamos sociais.

[...]
Melhor e mais rápida é uma lei do nosso tempo, em que a má-

quina aproxima as distâncias, centuplica a produção, faz viver mais 
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intensamente. Se se der um balanço às tentativas para melhoria da 
aprendizagem mecânica da leitura, nos quinze anos mais chegados, 
ver-se-á que o contingente brasileiro é notável [...] Os mestres bra-
sileiros têm procurado uma panaceia, desejosos de ensinar a ler e 
escrever a todos, rápida e facilmente [...]

Nesse debate de processos, a criança tem ficado esquecida. Fa-
lamos da criança real, da criança viva, com as suas mil diversidades 
individuais.

[...]
A nova maneira de propor a questão se resume simplesmente nisso: 

estudemos a matéria prima, antes do ajustamento das máquinas que a 
devem trabalhar.(Lourenço Filho, 1934, p.9-14; grifo meu)

***

[...] muitas coisas estão ocorrendo (e não só no campo educativo), 
as quais afetarão profundamente a maneira em que iniciaremos o 
próximo século.

[...]
Há um risco sério de continuar gerando desigualdades através de 

velhos e novos esquemas de competitividade, eficiência e moderni-
dade. (Ferreiro, 1993, p.9-53)

É preciso mudar os pontos por onde nós fazemos passar o eixo 
central das nossas discussões.

[...]
Em alguns momentos da história faz falta uma revolução con-

ceitual. Acreditamos ter chegado o momento de fazê-lo a respeito da 
alfabetização. (Ferreiro, 1985, p.40-41; grifo meu)

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 se modificar rapidamente a própria concepção de 
alfabetização. (Ferreiro, 1993, p.60)
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24  MARIA DO ROSARIO MORTATTI

“Sem esbarrão na confusão da multidão”

Com o perdão do possível anacronismo, a discussão sobre alfa-
betização vive, atualmente,8 no Brasil, um clima de “fin-de-siècle”. 
Ao final do segundo milênio, vozes oriundas de determinadas áreas 
do conhecimento anunciam a necessidade do fim de uma época, de 
um modo de pensar, sentir, querer e agir em relação à mais básica 
de todas as necessidades de aprendizagem, fazendo-nos evocar os 
anúncios e impasses que, a partir do século XIX brasileiro, torna-
ram-se constitutivos da busca da realização dos ideais educacionais 
preconizados pelo regime republicano.

Tanto naquela como em nossa época, a alfabetização é apresen-
tada como um dos instrumentos privilegiados de aquisição do saber, 
portanto, de esclarecimento das “massas”, tornando-se a leitura e a 
escrita fundamentos de uma nova ordem política, econômica e social 
e fator de modernização. A questão dos métodos de alfabetização 
torna-se, assim, central para a consecução dos objetivos modernos.

Tanto numa como noutra época, a necessidade de interven-
ção institucional na formação das novas gerações remete à busca 
de identidade de cada presente em sua “agoridade” “saturada de 
tensões”,9 impondo-se a retomada da memória do passado (que, 
sendo-lhe recente e incomodamente presente – com o perdão do 
inevitável eco -, impede o avanço do moderno), a fim de superá-lo/
exorcizá-lo, para se construir o futuro desejado e impulsionado por 
urgências políticas, econômicas e sociais de cada época.

Dessas lutas revolucionárias pela hegemonia de verdades cien-
tíficas, emerge uma querela entre modernos e antigos, no âmbito 
sobretudo das tematizações e normatizações a respeito dos métodos 

 8 Embora a marcação temporal remeta à década de 1990, momento de produção 
deste texto, a análise pode ser estendida aos dias atuais, uma vez que, desde o 
início do século XX, especialmente neste final de década, novamente – ainda 
que com outras motivações e finalidades – se acentuam disputas político-
-ideológicas em torno da alfabetização escolar e da educação no Brasil. [Nota 
da organizadora]

 9 Essas expressões se encontram em Benjamin (1985).
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de alfabetização, podendo-se observar a recorrência discursiva da 
mudança, de acordo com a qual o termo “moderno” conduz o par, 
e o “antigo” não tem direito à voz, a não ser no nível das concreti-
zações, onde o novo encontra resistências resultantes da tradição 
perpetuada, as quais, por sua vez, “obrigam” a tornar esse novo 
programático e doutrinário.

Definindo-se o novo, explicitamente, ora a partir, ora contra, 
ora independente em relação ao passado (recente) sentido como 
presente, porque operante nas concretizações, vão-se configurando, 
no âmbito de diferentes momentos (vividos como presente) histó-
ricos, diferentes sentidos para os termos “moderno” e “antigo”.10 
Preserva-se, no entanto, certa continuidade de sentidos: moderno 
equivale a novo (recente), melhor e revolucionário, mas se define 
inevitavelmente a partir da tradição, considerada velha, antiga, in-
desejável e tradicional.

É possível, assim, pensar esse movimento como constituído de 
diferentes momentos, em cada um deles experimentando-se o mo-
derno como identificado com uma verdade científica, fundadora de 
uma nova tradição a ser legada aos pósteros, sem que se suponha a 
possibilidade inevitável da destruição. É possível, ainda, pensar que 
o ritmo do movimento histórico da alfabetização escolar no Brasil 
é dado por uma querela sobre métodos, em que a desejada ruptura 
com a tradição permanece no interior de um quadro de referências 
tradicional e ao nível das superestruturas apenas. É possível, enfim, 
pensar em diferentes modernidades sob o signo da modernidade, 
de acordo com o modo como, em cada um dos momentos, pro-
duziram-se o sentimento e a consciência do tempo então presente 
e se buscou-se preencher, com a certeza do definitivo, a lacuna 
entre seu passado e futuro, com a arrogância/ingenuidade (?) de 
quem julga ter-se libertado “[...] duma só vez/ das teorias-avós que 
bebeu” (P. D., p.14) e não teme “[...] que outro virá/ destruir tudo 
isto que construí”.

 10 Essas considerações se inspiram nas reflexões sobre o sentido dos termos “moder-
no” e “tradicional”, contidas em Schorske (1988); Le Goff (1984); Franco, (1972).

Metodos_de_alfabetizacao_no_Brasil_(MIOLO)_GRAF-v1.indd   25 02/05/2019   12:48:46



26  MARIA DO ROSARIO MORTATTI

“É meio-dia.../Noite de music-ball...”

Educação/alfabetização e (pós-)modernidade no Brasil: como 
num rondó, estribilhos e rimas encadeadas fazem esbarrar na confu-
são da multidão e insinuam teimosamente a continuidade, no âmago 
mesmo do que se quer descontínuo; o turbilhão, no que se quer 
racional; a pluritonalidade, no que se quer monotonal; o transitório e 
efêmero, no que se quer verdadeiro e definitivo.

Serão a modernidade em educação/alfabetização e sua cons-
ciência crítica características apenas de nossa contemporaneidade? 
Será possível falar em “tradicionalidade”, se os supostos antigos não 
se enxergavam como tradicionais? Seremos apenas “os primitivos 
de uma era nova” (P. D., p.29)? Desafinação ou “pluritonalidade 
moderníssima”?
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