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7  
enSino de leiturA e eScritA nA eScolA 
brASileirA: educAdoreS “intelectuAiS 
orgânicoS” e diSPutAS SeculAreS Por 

ProjetoS de nAção (2018)1

Introdução

Há mais de duas décadas venho tratando da história da alfabeti-
zação escolar no Brasil, como ensino inicial da leitura e da escrita, ar-
ticuladamente à história da educação, do currículo, das disciplinas, 
da cultura escolar e inter-relacionando aspectos históricos, políticos, 
didáticos e linguísticos. Com base em pesquisa documental, venho 
problematizando o lugar estratégico que ocupou e ocupa a alfabeti-
zação e sua face mais visível, a “querela dos métodos”, na disputa 
pela hegemonia de projetos políticos para a nação. No entanto, 
talvez devido à abordagem interdisciplinar, para alguns professores 
ou pesquisadores essa face mais visível tenda a se sobrepor a outros 
aspectos que integram, com mesmo grau de importância, o eixo 
argumentativo de minha proposição teórica relativa à história e à 
historiografia da alfabetização no Brasil.

 1 Publicado originalmente em Mortatti (2018). Texto elaborado para a mesa-
-redonda no XI Encontro Maranhense de História da Educação – “História 
da Escola: métodos, disciplinas e currículos”, realizado na UFMA, entre 22 e 
25/05/2018.
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132  MARIA DO ROSARIO MORTATTI

Por esses motivos e com o objetivo de destacar aspectos menos 
visíveis do problema,2 apresento neste texto questões para debate, 
enfocando a atuação de 12 educadores paulistas.3 Cada um a seu 
modo, no seu tempo e nos limites da abrangência e influência de 
suas tematizações, normatizações e concretizações,4 contribuíram 
decisivamente para a constituição da alfabetização como matéria 
escolar/escolarizada, como objeto de estudo e como campo de pes-
quisa/conhecimento (relativamente autônomo, sem prejuízo de sua 
característica interdisciplinar) (Mortatti, 2011), por meio da consti-
tuição – resultante da fundação cumulativa de novas tradições – de 
um conceito brasileiro de alfabetização (escolar), caracterizado por 
um conjunto de saberes, especializações, competências e instituições 

 2 Considerando a extensão caracteristicamente limitada deste tipo de texto e a 
opção pelo destaque de aspectos políticos envolvidos na “longa duração” da 
história da alfabetização no Brasil, foi necessário selecionar e sintetizar con-
teúdos imprescindíveis para a discussão aqui proposta e, ao mesmo tempo, 
buscar contemplar, na materialização discursiva, a complexidade da desejada 
relação de coerência entre o eixo argumentativo escolhido e o ponto de vista 
teórico-metodológico centrado no materialismo histórico-dialético. Por esses 
motivos, utilizo predominantemente: sintaxe subordinativa na construção 
de períodos gramaticais (necessariamente extensos, muitas vezes); e apenas 
menções ou apresentação sucinta de informações complementares, por meio 
de notas explicativas ou remissão a textos em que abordo detalhadamente o 
que não foi possível expandir aqui. Além de dialogar com possível e justificável 
sensação de incompletude nos leitores menos familiarizados com o assunto ou 
nos que esperam ver aqui aprofundamentos de algumas questões esboçadas em 
meus textos anteriores, estes recursos buscam indicar certo grau de consciência 
das inevitáveis lacunas e, ao mesmo tempo, configurar um discurso mais pro-
blematizador do que assertivo/conclusivo, visando a instigar formulação de 
questões para debate assim como novas pesquisas por parte dos que acolhem a 
alfabetização como objeto de estudo, porque compreendem que esse continua 
sendo um problema central para a educação brasileira e para a construção de 
uma nação democrática, no mínimo.

 3 Para os objetivos de discussão neste texto, baseio-me principalmente em resul-
tados de pesquisas que desenvolvo ou venho orientando, há mais de 20 anos, 
no âmbito do Grupo de pesquisa “História da educação e do ensino de língua 
e literatura no Brasil” (GPHEELLB). Informações detalhadas dos resultados 
de cada pesquisa podem ser encontradas principalmente em: Magnani (1997)/
Mortatti (2000a); Mortatti e outros (2015); Mortatti e Oliveira (2018). 

 4 Ver nota 7 do capítulo 1. [Nota da organizadora] 

Metodos_de_alfabetizacao_no_Brasil_(MIOLO)_GRAF-v1.indd   132 02/05/2019   12:48:52



MÉTODOS DE ALFABETIZAÇÃO NO BRASIL  133

para o ensino e a aprendizagem dessa matéria do currículo da escola 
primária brasileira. E, ao longo desse processo histórico, esses edu-
cadores protagonizaram, de modo menos ou mais periférico, dispu-
tas pela hegemonia de sentidos para a alfabetização como mediação 
nas disputas pela hegemonia de projetos políticos relacionados com 
projeções ideológicas para a construção do Estado-Nação brasileiro, 
visando à unidade política e cultural do país.

Nesse sentido, os 12 sujeitos enfocados – predominante e proe-
minentemente homens representantes de elite intelectual diplomada 
pela Escola Normal de São Paulo – assumiram, em seus momentos 
de atuação, função de “intelectuais orgânicos” (Gramsci, 2001) co-
mo mediação teórico-prática entre as novas classes dirigentes e um 
novo grupo social, o dos educadores. Tendo emergido de forma gra-
dual nas décadas finais do Império e se organizado a partir da procla-
mação da República, esse novo grupo social foi se consolidando nas 
décadas iniciais do século XX, articuladamente à organização de um 
sistema de instrução pública demandado por e articulado com urgên-
cias políticas e sociais, conforme as características que assumiram 
os ideais de modernização do país especialmente durante a Primeira 
República (1889-1930) e a “Era Vargas” (1930-1945).

Desde então, as tradições fundadas por esses educadores, no 
complexo movimento de rupturas e continuidades que protagoni-
zaram, continuam atuantes no Brasil e, neste século, em políticas 
públicas para a alfabetização alinhadas com princípios e objetivos 
neoliberais de desenvolvimento econômico ditados por organis-
mos internacionais. Mesmo que muitas dessas tradições pareçam 
silenciosas ou silenciadas, continuam presentes e disseminadas 
suas questões de fundo, especialmente as que induzem professo-
res e pesquisadores: ao entendimento equivocado segundo o qual 
alfabetizar é uma tarefa técnica e apolítica, cuja eficácia depende 
exclusivamente de métodos de ensino; e, correlacionadamente, ao 
também equivocado apagamento das relações (intrínsecas) entre 
alfabetização e política.
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134  MARIA DO ROSARIO MORTATTI

A constituição de um conceito brasileiro de 
alfabetização (escolar)

Com a proclamação da República no Brasil, em 1889, integran-
do o processo de constituição e definição de currículo da escola 
primária e do que atualmente denominamos “matérias/disciplinas 
escolares”, iniciou-se o processo de escolarização sistemática e me-
tódica das práticas de leitura e escrita, consideradas estratégicas para 
o “esclarecimento das massas” e a formação do cidadão, como fun-
damentos da ordem política, econômica e social desejada pelo novo 
regime político. Desde então, o sucesso ou o fracasso do ensino e 
aprendizagem iniciais dessas matérias escolares se tornou indicador 
privilegiado de medida da eficácia do modelo (republicano) de esco-
la primária pública, laica e gratuita.

Esse processo integra um complexo movimento – que ganhou 
força nas décadas finais do século XIX e se estende pelo “longo sécu-
lo XX” – de formulação, apropriação e circulação de ideias e práticas 
pedagógicas em disputa pela hegemonia de projetos para o ensino 
inicial da leitura e da escrita, em cujo âmbito se foi constituindo 
também a especificidade dessas matérias e seu lugar no currículo da 
escola primária.

Essas disputas, por sua vez,

[...] têm seu ponto de convergência e sua face mais visível e mo-
bilizadora na questão dos métodos de alfabetização, que, desde 
então até os dias atuais, torna-se objeto privilegiado de temati-
zações, normatizações e concretizações e locus privilegiado onde 
se manifesta a recorrência discursiva da mudança, indicadora de 
uma tensão permanente entre os autodenominados “modernos” e 
aqueles a quem esses modernos denominam “antigos”. (Mortatti, 
2000a, p.27)

No entanto, como destaquei, embora a “querela dos métodos” 
(principalmente por meio de suas concretizações em cartilhas de 
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alfabetização)5 seja a face mais visível e duradoura desse processo, 
a constituição da especificidade dessas matérias está vinculada a 
disputas correlatas por projetos para a instrução pública, vinculados, 
por sua vez, a projetos políticos para a nação brasileira. (Magnani, 
1997; Mortatti, 2000a).

Do ponto de vista diacrônico, a tensão dialética entre semelhan-
ças e diferenças, rupturas e permanências configura um movimento 
histórico complexo, cujo ritmo é dado pela simultaneidade entre 
continuidade do movimento e descontinuidade de sentidos carac-
terística de cada um dos quatro momentos cruciais6 na história da 
alfabetização no Brasil, os quais delimitei conforme características 
internas ao objeto de investigação e com base no farto conjunto de 
fontes documentais localizadas, em especial as relativas à província/
estado de São Paulo. (Magnani, 1997; Mortatti, 2000a).

Do ponto de vista sincrônico, em cada um dos momentos se 
encontram condensadas tensões e contradições relacionadas com 
as disputas entre o novo/moderno/revolucionário e o antigo/tradi-
cional, de que decorre a hegemonia, em cada um deles, de um novo 
sentido atribuído à alfabetização, em oposição ao momento anterior 
e, ao mesmo tempo, fundador de nova tradição combatida no mo-
mento posterior, caracterizando fundação de sucessivas/cumulati-
vas (novas) tradições.

Nesse movimento, portanto, podem se identificar os diferentes 
sentidos que foram atribuídos ao processo de ensino e aprendizagem 
da leitura e escrita em língua portuguesa (como língua materna) 
na fase inicial de escolarização de crianças, no Brasil, que, atual-
mente, designamos por meio do termo/conceito7 “alfabetização”. 
Substituindo gradativamente termos anteriores – como “ensino das 
primeiras letras”, “ensino de leitura”, “ensino simultâneo de leitura 
e escrita” –, “alfabetização” passou a ser utilizado nas décadas ini-
ciais do século XX no Brasil, em sua força política e potencialmente 

 5 Sobre cartilhas de alfabetização, capítulo 4 deste livro. [Nota da organizadora].
 6 Ver nota 4 do capítulo 2. [Nota da organizadora] 
 7 Considerando que todo termo designa e nomeia um conceito, daqui em diante, 

em casos semelhantes, utilizarei apenas a palavra “termo”.
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nacionalizadora, articuladamente à crescente preocupação com a 
instrução pública elementar e, mais enfaticamente, em contexto de 
intensa campanha contra o analfabetismo, visando à elevação moral 
e política do país, como uma das bandeiras de movimentos nacio-
nalistas acentuados com a primeira Guerra Mundial, como a Liga 
Nacionalista de São Paulo.8

O termo “analfabeto”, por sua vez, já era utilizado no Brasil 
desde o século XVIII, porém o termo “analfabetismo” emergiu no 
período imperial, designando problema de caráter eminentemente 
político, com a proibição do voto do analfabeto em 1881/1882.

No início do século XX,

[...] sobretudo em decorrência dos problemas políticos e econômi-
cos gerados pela 1ª Guerra Mundial e problemas sociais e culturais 
gerados, em algumas grandes cidades de certas regiões do país, pelo 
processo de urbanização e pela chegada de grandes contingentes de 
imigrantes [em] particular no caso paulista [...] foi se consolidando 
tanto o processo de expansão do “aparelho escolar”, de dissemina-
ção da instrução (pública) elementar, [quanto] foram-se, também, 
evidenciando as limitações do sistema de instrução pública paulista, 
e novos contornos e significados foram sendo conferidos ao ensino 
da leitura (e escrita). (Mortatti, 2004, p.58-59)

Considerando esse contexto e a função modelar exercida pela 
organização da instrução pública paulista a partir da década de 
1890, pode se afirmar que o termo “alfabetização” foi “inaugurado” 
oficialmente no Relatório do professor Oscar Thompson9 (então 

 8 A Liga Nacionalista de São Paulo foi fundada em dezembro de 1916, tendo co-
mo principais bandeiras de luta a defesa nacional, o serviço militar obrigatório, 
a instrução pública gratuita, a educação cívica patriótica e o voto secreto e obri-
gatório. Foi fechada em 1924, após a Revolução Paulista, tendo sido refundada 
em seguida, sob a denominação “Liga do Voto Secreto”. 

 9 Dentre as iniciativas oficiais relacionadas ao ensino inicial da leitura e escrita, 
em particular as relativas à imposição do método analítico para esse ensino, 
“[...] no momento histórico compreendido entre 1890 e 1920, predominam 
as tomadas, diretamente ou mediante incentivo a professores, por Oscar 
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Diretor da Instrução Pública paulista), contido no Annuario de En-
sino do Estado de São Paulo, de 1918, e na Carta Circular, de 1918, 
em que Thompson solicitava sugestões para combater o problema 
do analfabetismo e da qual deriva a carta aberta elaborada pelo pro-
fessor Antonio de Sampaio Dória.10 Nessa carta, “[...] são apresen-
tadas as bases de um plano de extinção do analfabetismo, centrado 
na urgência nacional de “alphabetizar o povo”, para “assimilar o 
estrangeiro” [...] e aspirando a oferecer-lhe “tres beneficios mini-
mos”: saber ler, escrever e calcular.” (Dória, 1918, apud Mortatti, 
2000a, p.132)

Assim, naquele momento histórico, “alfabetização” e termos 
correlatos (com acepções positivas ou negativas), foram utilizados e 
difundidos com os seguintes sentidos:

[...] “analphabeto” (aquele que ainda não aprendeu a ler e escrever, 
porque ou não iniciou os estudos escolares ou foi reprovado no 
primeiro ano escolar); “analphabetismo” (estado ou condição de 

Thompson, figura à qual encontravam-se, de alguma maneira, ligados aqueles 
que normatizavam, tematizavam e concretizavam esse método. Diplomado 
pela Escola Normal de São Paulo – turma de 189l –, Thompson exerce vários 
cargos no magistério e na administração escolar, destacando-se sua atuação 
como: diretor da Escola Normal de São Paulo (1901 a 1920, com interrupções); 
Diretor Geral da Instrução Pública (1909-1910 e 1917-1920); incentivador 
e divulgador do método analítico para o ensino da leitura e da produção de 
cartilhas assim como de experiências em psicologia científica e em bibliotecas 
escolares; criador da Directoria Geral da Instrucção Publica [1910]; e propul-
sionador de iniciativas que inspirariam a Reforma realizada por Sampaio Dória, 
em 1920.” (Mortatti, 2000a, p.123)

 10 Bacharel em Direito (1908), professor de Psicologia da Escola Normal da Praça 
e participante ativo da Liga Nacionalista de São Paulo, Sampaio Dória defendia 
o “ideal de alphabetizar, sem distincções” todos os “analphabetos [crianças e 
adultos] sem escola”, o que foi a “espinha dorsal” da reforma do ensino paulista 
por ele realizada em 1920, durante sua gestão como Diretor da Instrução Públi-
ca. Nessa reforma, a solução para a “alfabetização do povo” concentrou-se na 
redução da escolaridade primária de quatro para dois anos. E, embora nela se 
estabelecesse a “autonomia didática”, o método intuitivo e o método analítico 
continuaram a ser defendidos como “uma resposta pedagógica a um desafio 
político” (Mortatti, 2004, p.61)
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analfabeto); “alphabetização” (ato ou efeito de alfabetizar, ou seja, 
ensinar, na escola, a ler e escrever aos analfabetos), “alphabetizado” 
(aquele que aprendeu a ler e escrever, ou seja, foi aprovado no pri-
meiro ano escolar). (Mortatti, 2004, p.58)

O termo “alfabetização”, utilizado sem adjetivação e em contex-
tos educacionais/escolares,11 consolidou-se, nas décadas seguintes, 
em sentido relacionado predominantemente com processos de 
escolarização de crianças, decorrente da precedência cronológica 
do processo escolar que designa e com o qual se relaciona direta-
mente.12 E, por motivos históricos e políticos similares, também se 
consolidou ao longo do século XX o termo/conceito “alfabetização 

 11 Para fins censitários, os critérios definidos pelo Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística a partir do censo demográfico de 1950 no Brasil passaram a se 
basear nas definições de “alfabetização”/“analfabetismo” da Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), que foram 
objeto de revisões, a fim de propiciar comparações entre diferentes países. Fo-
ram também mudando os indicadores relativos à faixa etária para contagem dos 
analfabetos, que atualmente se refere à população de 15 anos ou mais, assim co-
mo foram sendo estabelecidas correlações diretas entre o analfabetismo e outros 
indicadores de caráter econômico, social, cultural, geográfico e educacional, de-
mandando outras estratégias de medição do analfabetismo/alfabetismo, como 
as avaliações padronizadas de sistemas educativos e de competências dos estu-
dantes, a exemplo do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PI-
SA) e, no Brasil, do Sistema Nacional de Avaliação da Educação (SAEB). Para 
reflexões mais detalhadas sobre as repercussões desses indicadores em políticas 
públicas para alfabetização escolar no Brasil, ver Mortatti (2013). Em 2001, no 
Brasil, foi criado o Indicador de AlfabetismoFuncional (Inaf), “[...] pesquisa idea-
lizada em parceria entre o Instituto Paulo Montenegro e a ONG Ação Educativa 
[...] com o objetivo de mensurar o nível de alfabetismo da população brasileira 
entre 15 e 64 anos, avaliando suas habilidades e práticas de leitura, de escrita e 
de matemática aplicadas ao cotidiano.” Segundo a escala Inaf, o grau de domínio 
das habilidades de leitura, escrita e matemática distribui-se em dois grupos e suas 
gradações: “Analfabetos Funcionais”: “Analfabeto” e “Rudimentar”; “Fun-
cionalmente Alfabetizados”: “Elementar”, “Intermediário” e “Proficientes”. 
Disponível em: http://www.ipm.org.br/inaf. Acesso em: 10/03/2018.

 12 A partir das décadas finais do século XX, passou a ser utilizado também em 
sentido amplo: “alfabetização matemática”, “alfabetização digital”, dentre 
outros, ao mesmo tempo em que se ampliou o uso de seus correspondentes com 
sentido “negativo”: analfabetismo/analfabeto, também acrescidos de adjetivos 
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de jovens e adultos”, destacadamente a partir da década de 1960, 
com as ideias e práticas formuladas pelo educador brasileiro, Paulo 
Freire.13 Assim adjetivado, trata-se de indicar tanto a necessidade 
política de acesso de todos à leitura e à escrita, como fator de cons-
cientização, quanto a diferenciação do público a quem se destina esse 
processo, no âmbito da modalidade de ensino “Educação de Jovens 
e Adultos”.14

Na década de 1990, por meio da introdução do termo “letramen-
to (escolar)” no Brasil, buscou-se ampliar a abrangência do termo 
“alfabetização (escolar)”, [...] propondo-se, ou substituição daquele 
por este, ou complementaridade entre ambos. (Mortatti, 2011, p.8). 
No entanto,

[d]iferentemente [...] do conceito e do sentido que se atribui ao 
termo “alfabetização” em países norte-americanos e europeus [...], 
consolidou-se no Brasil a utilização desse termo/conceito para 
designar/explicar fenômeno de natureza predominantemente pe-
dagógica/didática constituído historicamente em relação direta com 
processos de escolarização e urgências políticas e sociais de nosso 
país. [...]. (Mortatti, 2011, p.8)

Característico de nossa formação política, social, educacional e 
cultural, esse conceito brasileiro de alfabetização continua sendo uti-
lizado amplamente para designar (apesar das diferenças históricas de 
sentidos) o processo escolar/escolarizado de ensino-aprendizagem 
da leitura e da escrita na etapa inicial da escolarização no atual En-
sino Fundamental, em que crianças devem ingressar com seis anos 

como “funcional”, “digital”, “midiático e informacional”, dentre outros. A esse 
respeito, ver especialmente Mortatti (2004; 2011).

 13 De acordo com delimitação temática proposta, não abordo a obra e a atuação 
de Paulo Freire, embora suas concepções (que não se restringem a “método de 
alfabetização”) tenham sido, em certo grau, incorporadas a algumas discussões 
e ações relativas à alfabetização escolar de crianças.

 14 Essa modalidade de ensino foi incluída na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB 9394/1996) e se destina aos que ou não tiveram acesso ao Ensi-
no Fundamental na idade apropriada ou abandonaram a escolarização regular.
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de idade (Lei n.11274, de 06/02/2006), assim como para destacar a 
função estratégica dessa etapa escolar para a medida da eficácia da 
escola pública, articuladamente à imposição/consecução de renova-
dos/semelhantes projetos políticos em disputa.

E, com esse sentido, além de matéria escolar, a alfabetização foi 
se constituindo como objeto de estudo e campo de pesquisa/conhe-
cimento, os quais se consolidaram nas décadas finais do século XX, 
com a criação e disseminação de programas de pós-graduação e a 
participação de representantes de universidades e grupos/centros de 
pesquisa em órgãos governamentais, para a elaboração de políticas 
públicas para a alfabetização no Brasil.

Momentos cruciais na história da alfabetização e a 
atuação de 12 educadores paulistas

Desde a segunda metade do século XIX, com os gradativos 
declínio da economia de mineração e açucareira no país e ascensão 
da cafeicultura como principal setor da economia brasileira, foi se 
constituindo uma classe dirigente, cujos integrantes “[...] com-
preenderam a importância do governo na atividade econômica, o 
que os levou a colocar a política a serviço do grupo econômico por 
eles representados” (Saviani, 2008, p.160). Nesse contexto, inten-
sos debates

[...] destacavam a importância estratégica da instrução pública, 
colocando, de uma ou de outra forma, a questão da organização de 
um sistema nacional de ensino. Esses debates ganharam força nas 
últimas décadas do período imperial e estenderam-se ao longo da 
Primeira República. Na fase propriamente imperial, que se iniciou 
no final da década de 1860, as discussões desenrolaram-se sobre um 
pano de fundo comum: o problema da substituição da mão-de-obra 
escrava pelo trabalho livre, atribuindo-se à educação a tarefa de 
formar o novo tipo de trabalhador para assegurar que a passagem se 
desse de forma gradual e segura, evitando-se eventuais prejuízos aos 
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proprietários de terras e de escravos que dominavam a economia do 
pais. (Saviani, 2008, p.159)

Após a proclamação da República e o advento do regime fede-
rativo, a instrução pública se manteve sob responsabilidade dos es-
tados. No entanto, assim como ocorrera com reformas da instrução 
pública apresentadas durante o Império (destacadamente a Reforma 
Leôncio de Carvalho (1879)), também não logrou êxito a Reforma 
Benjamin Constant (1890) (apresentada no início do período repu-
blicano), que, embora destinada ao Distrito Federal, “[...] poderia se 
constituir como referência para a organização do ensino nos estados” 
(Saviani, 2008, p.165). Assim,

[a] reforma da instrução pública paulista, implementada entre 1892 
e 1896, [...] foi a mais avançada em direção a um sistema orgânico de 
educação [e] procurou preencher dois requisitos básicos implicados 
na organização dos serviços educacionais na forma de sistema: a) a 
organização administrativa e pedagógica do sistema como um todo, 
o que implicava a criação de órgãos centrais e intermediários de for-
mulação de diretrizes bem como de inspeção, controle e coordenação 
das atividades educativas; b) a organização das escolas na forma de 
grupos escolares, [...] o que implicava a dosagem e gradação dos 
conteúdos distribuídos por séries anuais e trabalhados por um corpo 
relativamente amplo de professores [...] (Saviani, 2008, p.165).

Embora não tenha chegado a se consolidar em todos os seus 
aspectos, conforme processo “involutivo” que coincidiu com a “[...] 
consolidação do domínio da oligarquia cafeeira que passa a gerir o 
regime republicano por meio da política dos governadores [...] (Sa-
viani, 2008, p.166; grifo no original), a reforma educacional paulista 
se tornou modelar para outros estados brasileiros. E, por meio das 
“missões de professores paulistas”, difundiram-se as soluções então 
inovadoras, que buscavam contemplar anseios de modernização 
reclamados desde o período imperial e que foram acentuadas na 
década precedente à proclamação da República.
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Dentre essas inovações, podem-se destacar: a recriação e conso-
lidação da Escola Normal de São Paulo; a criação de escolas normais 
no interior do estado; a criação de escolas graduadas em grupos 
escolares, para disciplinarização, unificação e controle do ensino 
primário;15 a introdução de novos métodos e processo de ensino, co-
mo o método intuitivo e o método analítico para o ensino da leitura, 
e a elaboração de novo material didático (cartilhas e livros de leitura) 
para esse fim; a criação de associações organizativas do magistério e 
de revistas pedagógicas.16 (Mortatti, 2000a; 2004)

Essas inovações se consolidaram e formaram as bases para as re-
formas estaduais da educação na década de 1920 e para a discussão, 
após a Revolução de 1930 e durante os 15 anos da “Era Vargas”, da 
organização de um sistema nacional de ensino, articuladamente à 
mudança de modelo de desenvolvimento do país.17

Com a efervescência social da década de 1920 e a estruturação, na 
década de 1930, do modelo nacional-desenvolvimentista, de substi-
tuição de exportações, com base na industrialização e urbanização 
(com progressivo processo de urbanização do campo e industria-
lização agrícola), impulsionado por nova crise do modelo agrário-
-comercial-exportador dependente, de que decorreu o declínio da 

 15 Ver nota 8 do capítulo 6. [Nota da organizadora] 
 16 As principais e mais atuantes associações desse tipo foram: a Associação Bene-

ficente do Professorado Público Paulista, fundada na cidade de São Paulo, em 
1901, tendo publicado, entre 1902 e 1918, a Revista de Ensino, que se destacou 
como uma instância privilegiada de discussões e debates sobre a instrução pú-
blica e o ensino da leitura e escrita; e a Sociedade de Educação, também fundada 
na capital paulista, em 1922, por Lourenço Filho, Fernando de Azevedo e Re-
nato Jardim, contando em sua Diretoria com renomadas figuras do magistério 
paulista e de diferentes áreas de atuação. Entre 1923 e 1924, essa Sociedade foi 
responsável pela publicação da Revista da Sociedade de Educação, com objetivo 
de difundir ideias renovadoras sobre educação e, ao mesmo tempo, estabelecer 
interlocução com o Estado, a fim de interferir nas políticas educacionais. Essas 
iniciativas contribuíram para a organização de uma estrutura ideológica, com 
objetivo de manter, defender e desenvolver a “frente” teórica da ideologia 
dominante.

 17 Sobre a relação entre esses modelos econômicos e a organização escolar brasilei-
ra, ver especialmente Ribeiro (1979), Romanelli (1978) e Saviani (2008).
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hegemonia da oligarquia cafeeira, com aprofundamento das contra-
dições envolveram latifundiários da cafeicultura paulista na disputa 
pelo domínio do Estado,

[...] no campo educacional, emergiram, de um lado, as forças do 
movimento renovador impulsionado pelos ventos modernizantes 
do processo de modernização e industrialização; de outro lado, a 
Igreja Católica procurou recuperar terreno organizando suas fileiras 
para travar a batalha pedagógica. Essas duas forças desempenharam 
um papel de relativa importância como dispositivos de sustentação 
do “estado de compromisso” [resultante da Revolução de 1930], 
concorrendo, cada uma à sua maneira e independentemente de seus 
propósitos explícitos, para a realização do projeto de hegemonia da 
burguesia industrial. (Saviani, 2008, p.193)

Nesses contextos políticos e econômicos, em que se formula-
ram e implantaram a reforma educacional paulista da década de 
1890 e, a partir da década de 1930, a organização de um sistema 
nacional de ensino, ocuparam lugar decisivo alguns educadores 
paulistas empenhados na consecução de projetos de nação cen-
trados na modernização econômica e social e fundamentados na 
articulação entre emancipação e instrução. Dada a estreita relação 
entre esses contextos e os processos tanto de organização da ins-
trução pública quanto de escolarização/metodização do ensino 
de leitura e escrita e como decorrência de sua atuação em várias 
frentes (magistério primário e normal, administração e supervisão 
de escolas e da instrução pública, administração de associações 
de professores, editores de revistas pedagógicas, autores de livros 
didáticos, dentre outras), esses educadores paulistas produziram 
um conjunto de tematizações, normatizações e concretizações 
relacionadas com o ensino da leitura e escrita, por meio das quais 
contribuíram diretamente para constituição, imposição e consoli-
dação do conceito brasileiro de alfabetização, com seus diferentes 
sentidos históricos, e correspondentes objeto de estudo e campo 
de conhecimento.
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Para os objetivos deste texto, destaco os educadores citados 
abaixo, por terem protagonizado, nos respectivos momentos 
cruciais de atuação – entre a década de 1880 e a primeira metade 
do século XX –,18 disputas entre o novo e o antigo em relação à 
alfabetização.19 São eles: Antonio da Silva Jardim (1860-1891); 
Thomaz Paulo do Bonsucesso Galhardo (1855-1904); João Köpke 
(1852-1926); Ramon Roca Dordal (1854-1938); Carlos Alberto 
Gomes Cardim (1875-1938); Arnaldo de Oliveira Barreto (1869-
1925); Francisco Mendes Furtado Vianna (1876-1935); Theodoro 
de Moraes (1877-1956); Antonio Firmino de Proença (1880-1946); 
Manoel Bergström Lourenço Filho (1897-1970), Renato Sêneca 
Fleury (1895-1980); Antônio D´Ávila (1903-1989).

O primeiro momento crucial (1876 a 1890)20 – que denomino 
“Metodização do ensino da leitura” – caracteriza-se pela disputa 
entre os partidários do então novo método da palavração, que con-
sistia em iniciar o ensino da leitura pela palavra, e os dos métodos 

 18 De acordo com os objetivos deste texto, optei por abordar, dentre os que fo-
ram objeto de estudos realizados no GPHEELLB, somente educadores que 
atuaram nos três primeiros momentos cruciais. Para mais informações, ver 
especialmente Magnani (1997)/Mortatti (2000a; 2004; 2016). 

 19 Ressalto que, neste texto, delimito a discussão ao ensino-aprendizagem escolar 
da leitura e da escrita e que houve também educadoras e outros educadores cuja 
atuação se relaciona, de modo indireto e menos ou mais proeminente, com a 
discussão aqui proposta, tais como: Maria Guilhermina Loureiro de Andra-
de, Márcia Browne, Noemi Silveira, Orminda Marques, Lenyra Fraccaroli, 
Bárbara Vasconcelos de Carvalho, Branca Alves de Lima, Antonio Caetano de 
Campos, Oscar Thompson, Sampaio Dória, Mariano de Oliveira.

 20 “[...] os critérios para eleição desses marcos auxiliares foram formulados a partir 
da análise do conjunto de fontes documentais, que presentificam a recorrência 
discursiva da mudança e encontram-se em direta relação com a simultaneidade 
constitutiva do movimento. Por essas razões, a indicação do início e término 
dos momentos coincide ora com a data de publicação de um documento con-
siderado emblemático, ora com uma década durante a qual determinadas ma-
nifestações começam a propor ou impor novos sentidos. É importante também 
ressaltar que, na longa duração histórica, a duração de cada momento tende a 
se estender – em estreita relação com o grau de cientificidade e convencimento 
logrado pelos projetos hegemônicos –, e os marcos temporais, a se tornarem 
mais difusos.” (Mortatti, 2000a, p.28) 
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sintéticos – alfabético (soletração), fônico, silábico –, considerados 
então antigos e que consistiam, respectivamente, em iniciar o en-
sino da leitura pelos nomes, pelos sons das letras ou pelas famílias 
silábicas.21

Em relação ao primeiro momento, destaco Thomaz Paulo do 
Bonsucesso Galhardo (1855-1904)22 e Antonio da Silva Jardim 
(1860-1891).23

Natural da cidade de Ubatuba (SP), formado pela Escola Nor-
mal de São Paulo e professor primário, Galhardo é autor de uma 
das primeiras cartilhas baseadas no método da silabação: Cartilha 
da infancia: ensino da leitura, com 1a. edição presumivelmente na 
década de 1880 e a última edição, a 233ª, em 1992. Foi modificada 
e ampliada, em 1890, pelo professor Romão Puiggari, discípulo de 
Galhardo, e teve sua 2a. edição em 1891; foi adotada pelo governo 
paulista e depois por outros estados do Brasil, para ser utilizada em 
escolas primárias. Como complemento à cartilha, Galhardo escre-
veu dois livros de leitura, ambos publicados pela Livraria Francisco 
Alves: Segundo livro de leitura: para a infancia, com 1ª edição em 
1905, publicado, em 1934, com o título Na escola e no lar: segundo 
livro de leitura para infância; e Terceiro livro de leitura: para a in-
fancia, que teve sua primeira edição em 1902 [alcançou, em 1929, 
a 27ª edição].

Em Cartilha da infancia, Galhardo defendia o método silábico 
como moderno e o mais adequado para o então “estado atual do ensi-
no primário em nosso país”. Opunha-se, assim, tanto a métodos em 
voga em sua época – como o da soletração e o fônico/fonotípico que 
considerava antigos e absurdos –, quanto ao que qualificava como 
“moderníssimo”, o método da palavração, introduzido em São Pau-
lo e outras províncias do país, especialmente por meio da divulgação 

 21 Ver nota 5 do capítulo 2. [Nota da organizadora]
 22 Sobre Galhardo, ver especialmente Magnani (1997)/Mortatti (2000a); Santos 

(2015).
 23 Sobre Silva Jardim e o ensino da leitura, ver especialmente Magnani (1997)/

Mortatti (2000a); Pasquim (2015a).
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feita na Província do Espírito Santo, por Silva Jardim da Cartilha 
maternal ou arte da leitura (1876), do poeta português João de Deus.

Natural da cidade de Capivari (RJ), bacharel pela Faculdade de 
Direito de São Paulo, Silva Jardim se notabilizou por sua atuação 
como propagandista do regime republicano, a fim de “superar o 
atraso do Império” e modernizar o pensamento e a vida social e 
política do país.

Com base nesses princípios, atuou, também, no magistério pau-
lista, tendo fundado escolas e exercido, dentre outras, a função de 
professor da aula do sexo masculino anexa à Escola Normal de São 
Paulo, e, a partir de 1884, de professor de Português, nessa escola 
normal. Nesta função, elaborou e proferiu a conferência intitulada 
Reforma do ensino da língua materna (1884),24 na qual defendia o 
método da palavração, por meio da utilização da Cartilha maternal 
ou arte da leitura, de João de Deus. Silva Jardim criticava os métodos 
de soletração e silabação e, com base na doutrina positivista, anali-
sava os estados anteriores por que passou esse ensino, condenando 
totalmente a soletração – estado teológico –, apontando seus erros e 
ressaltando que o “sistema da silabação” – estado metafísico – tinha 
função transitória, de preparação para a palavração – estado positivo 
e definitivo do ensino da leitura. Defendia, portanto, o “método 
João de Deus”, por considerá-lo revolucionário e “fase definitiva”, 
porque científica, para o ensino da leitura “no atual estado da civi-
lização”, articulando o ensino inicial de leitura e escrita às questões 
políticas, econômicas, culturais e sociais.

Com sua atuação, Silva Jardim, um dos mais articulados te-
matizadores do ensino da leitura naquele momento, fundou uma 
tradição: ensino da leitura é uma questão de método e o método 
revolucionário era o método João de Deus (palavração), entenden-
do ensino da leitura como ensino da língua materna (portuguesa, 
no nosso caso). Os métodos de marcha sintética, no entanto, já 
tinham fincado raízes e continuaram a ser utilizados (até hoje), 

 24 Detalhado estudo sobre o texto dessa conferência se encontra em Pasquim 
(2018)
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principalmente por meio do instrumento por excelência para sua 
divulgação, as cartilhas baseadas nesses métodos, que continuaram 
a ser editadas, algumas até a segunda metade do século XX.25

No âmbito desse breve primeiro momento:

[...] a atuação de Silva Jardim vai configurando sentidos específicos 
para os termos “antigo” e “moderno”, este oscilando entre definir-
-se a partir e contra aquele, fase transitória a ser necessariamente 
superada. Enfocando o ensino da leitura integradamente ao ensino 
da língua materna e como subordinado, por um lado, às ciências que 
estudam a linguagem, especialmente a fisiologia da fala humana, 
e, por outro, à filosofia positivista, a atuação desse propagandista 
funda uma tradição: o ensino da leitura envolve necessariamente 
uma questão de método, apresentando-se o “método João de Deus” 
(palavração) como fase científica e definitiva nesse ensino e fator de 
progresso social. (Mortatti, 2000a, p.72)

O segundo momento crucial (1890 a meados dos anos de 1920) – 
que denomino “Institucionalização do método analítico” – caracte-
riza-se pela disputa entre defensores do então novo método analítico 
e os dos antigos métodos sintéticos.

Com a reforma da instrução pública paulista, na década de 1890, 
passaram a se destacar professores formados pela Escola Normal de 
São Paulo – que se tornou polo de produção e difusão de inovações 
educacionais e modelos pedagógicos –, os quais passaram a formular 
e divulgar, de forma sistemática e programática, suas propostas para 
o ensino inicial da leitura e escrita pelo método analítico e suas dife-
rentes formas de sua processuação. (Mortatti, 2000a).

A atuação dessa geração de normalistas se tornou central nas 
disputas em torno dos métodos de ensino da leitura e escrita carac-
terísticas do segundo momento na história da alfabetização no Brasil 
(Mortatti, 2000a). Esses educadores defendiam o método analítico, 

 25 Sobre cartilhas de alfabetização, ver capítulo 4 deste livro. [Nota da organiza-
dora]
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no âmbito de, pelo menos, dois tipos de disputas inter-relacionadas: 
com os defensores dos métodos sintéticos – que, além de defenderem 
esses métodos por considerá-los mais rápidos e eficientes do que os 
analíticos continuavam produzindo cartilhas neles baseadas – e entre 
os que defendiam o “novo e revolucionário” método analítico, os 
quais classifiquei como “modernos” e “mais modernos”, conforme 
as diferentes formas que defendiam para a processuação do método: 
a palavração, a sentenciação ou a “historieta”.

A despeito das disputas “internas”, o método analítico foi oficia-
lizado e institucionalizado no estado de São Paulo, naquele momen-
to histórico, por meio de inúmeras iniciativas dos administradores 
da educação, em especial duas publicações da Diretoria Geral da 
Instrução Pública: Como ensinar leitura e linguagem nos diversos anos 
do curso preliminar (1911), assinada pelos professores T. de Moraes, 
M. de Oliveira, J. Pinto e Silva e M. Carneiro, e Instrucções praticas 
para o ensino da leitura pelo methodo analytico – Modelos de lições 
[1915], assinada pelos professores M. Oliveira, R. R. Dordal e A. 
O. Barreto.

Em relação ao segundo momento, destaco os seguintes educado-
res: João Köpke; Ramon R. Dordal; Carlos A. G. Cardim; Arnaldo 
de O. Barreto; Francisco M. F. Vianna; Theodoro de Moraes; Anto-
nio F. Proença. Com exceção de Köpke, todos os demais se diploma-
ram pela Escola Normal de São Paulo.

De origem espanhola, R. R. Dordal26 atuou como professor 
primário, diretor e inspetor escolar e também como editor de revis-
tas pedagógicas. É coautor do documento Instrucções praticas... e 
autor de Cartilha Moderna (1902?), com uma segunda edição nesse 
mesmo ano. Com a divulgação dessa cartilha na Revista de Ensino, 
iniciou-se um debate com grandes figuras do magistério (Barreto, 
Köpke e Brito), que se acirrou, na década seguinte, com a acentua-
ção das diferenças de processos empregados pelos defensores do 
método analítico. Dordal contrapunha seu método ao “método João 

 26 Sobre Dordal, ver especialmente: Magnani (1997)/Mortatti (2000a); Pasquim 
(2015b).
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de Deus” e ao método analítico apresentado por João Köpke, em 
1896. Embora reconhecesse a importância de ambos, considerava 
sua aplicação impossível naquele momento da instrução pública no 
estado e no país.

F. M. F. Vianna27 atuou como professor e inspetor de ensino. É 
autor da Série “Leituras Infantis”, que teve grande circulação no 
país e era composta por: duas cartilhas – Cartilha: leituras infantis 
(1912) e Primeiros passos na leitura (1915) – e cinco livros de leitu-
ra: Leitura preparatória, em colaboração com M. Carneiro Júnior 
(1908); Primeiro livro de leituras infantis, (1908); Segundo livro de 
leituras infantis (1908); Terceiro livro de leituras infantis (1908); 
e Quarto livro de leituras infantis: apanhados e factos históricos 
(1919), além de outros livros didáticos para o ensino de caligrafia, 
escrita e trigonometria.

Natural de Petrópolis (RJ) e Bacharel em Ciências Sociais e 
Jurídicas, João Köpke28 se destacou, ao longo de 50 anos, por sua 
atuação como educador, sempre marcada pelo espírito combativo 
e inflexibilidade de princípios, mas, sobretudo, pelo envolvimen-
to com a causa republicana, pelo pioneirismo na divulgação de 
modernas ideias e práticas pedagógicas e pela especial atenção 
dedicada à criança e ao ensino da leitura. Lecionou em colégios par-
ticulares da capital do estado e da cidade de Campinas e, em 1884, 
fundou, com Silva Jardim, a Escola Primária Neutralidade e é autor 
de textos para a escola, em especial livros de leitura, que formaram 
gerações de brasileiros, até meados do século XX. No segundo 
momento crucial, Köpke se destacou na defesa do método analítico 
para o ensino da leitura, relacionando-o diretamente com os ideais 
do regime republicano: “para a excelência do regime republicano, a 
excelência do método analítico”.

Em 1874, tivera publicado Methodo Racional e rapido para 
aprender a ler sem solettrar – dedicado á infancia e ao povo brazileiro 

 27 Sobre Vianna, ver especialmente: Magnani (1997)/Mortatti (2000a); Oriani 
(2015).

 28 Sobre Köpke, ver especialmente: Magnani (1997)/Mortatti (2000a); Mortatti 
(2015).
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(1874), cartilha baseada no método da silabação, o qual abandonou, 
devido às “vantagens do método analítico” para o ensino da leitura. 
Em 1896, defendeu este método na conferência “A leitura analyti-
ca”. E, 20 anos depois, complementou essa conferência com outra 
intitulada “O ensino da leitura pelo método analítico”, publicada 
em opúsculo para ser distribuída entre os professores e também 
divulgada em revistas. Essa conferência teve por objetivo explicar 
e divulgar as Cartilhas n.1 e n.2. Suas ideias inovadoras e pioneiras 
sobre o ensino da leitura pelo método analítico fizeram dele um pre-
cursor em relação a esse ensino, envolvendo-o também em acirradas 
polêmicas com os professores paulistas, especialmente nas décadas 
iniciais do século XX. (Mortatti, 2000a)

A principal polêmica, em 1916, envolveu professores pau-
listas eminentes: Barreto, Cardim, Moraes e Oliveira, aos quais 
Köpke escreveu três cartas publicadas em conjunto, sob o título 
O methodo analytico no ensino da leitura (1917). Esses educadores 
defendiam o método analítico para o ensino da leitura, que con-
sideravam moderno e revolucionário, em oposição aos métodos 
até então utilizados – alfabético, fônico, silábico –, por vezes 
incluindo o método da palavração, cujo principal divulgador no 
Brasil, Silva Jardim, tinha falecido prematuramente. No entanto, 
divergiam em relação à forma de processar o método, caracterizando 
aquelas disputas entre “modernos” (os paulistas) e “mais moderno” 
(o fluminense).

C. G. Cardim29 atuou como professor, diretor e inspetor escolar, 
assessorou a reforma do ensino primário e secundário no estado do 
Espírito Santo e fundou, na capital paulista, a primeira Biblioteca 
Infantil de Curso Primário, do Brasil. É autor de Cartilha infantil 
(1910?), que alcançou a 9ª edição em 1919 e a 11ª, em 1923; e de vá-
rios outros livros didáticos, para o ensino de história e música (pelo 
método analítico).

 29 Sobre Cardim, ver especialmente: Magnani (1997)/Mortatti (2000a); Pasquim 
(2015b).
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Ao longo de sua carreira no magistério, outro educador, A. O. 
Barreto30 se tornou uma figura de destaque, tendo desempenhado 
diversas atividades como professor, diretor e inspetor escolar. É 
autor de Cartilha das mães (1896?), baseada no método que denomi-
nou “analytico-synthetico”, o qual abandonou anos mais tarde para 
defender o método analítico. Em 1909, Barreto publicou Cartilha 
Analytica, para concretizar o método analítico para o ensino inicial 
da leitura a crianças na fase inicial de escolarização e também: Lei-
turas Morais (Série Puiggari-Barreto – 1º 2º e 3º Livros de Leitura), 
Coleção de Cadernos de caligrafia (em colaboração com Dordal), 
Cadernos de cartografia, Cadernos de linguagem e Os Lusíadas (Canto 
l – interpretação). Foi, ainda, o organizador da Biblioteca Infantil, 
da Editora Melhoramentos, e coautor do documento Instrucções 
praticas...

T. J. Moraes31 atuou como professor primário e secundário, co-
mo diretor e inspetor escolar. É autor de: Meu livro: primeiras leitu-
ras de accôrdo com o methodo analytico (1909), Meu livro: segundas 
leituras de accôrdo com o methodo analytico (1910?), Sei lêr: leituras 
intermediárias (1928), Sei lêr: primeiro livro (1928) e Sei lêr: segun-
do livro (1930). Escreveu também o livreto A leitura analytica (1909) 
e é coautor do documento oficial Como ensinar leitura e linguagem 
nos diversos annos do curso preliminar (1911). Em Meu Livro (Leitura 
analytica) e em A leitura analytica (1909), Moraes expôs as ideias e o 
plano concretizados, posteriormente, em sua cartilha.

A. F. Proença32 foi professor em escolas primárias e secundárias, 
diretor e inspetor escolar. É autor de Cartilha Proença (1926) (em 
cujo prefácio adverte a respeito da liberdade de escolha do profes-
sor – condicionada às normas oficiais e aos princípios do método 
analítico – e de sua não pretensão de originalidade) e de cinco livros 

 30 Sobre Barreto, ver especialmente Magnani (1997)/Mortatti (2000a); Bernardes 
(2015).

 31 Sobre Moraes, ver especialmente Magnani (1997)/Mortatti (2000a); Pereira 
(2015).

 32 Sobre Proença, ver especialmente Magnani (1997)/Mortatti (2000a, 2010b); 
Gazoli (2015).
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de leitura: Leitura do principiante (1926); 1º Livro de leitura (1926); 2º 
Livro de leitura (1927); 3º Livro de leitura (1928); e 4º Livro de leitura 
(1928). Escreveu ainda Como se ensina geographia (1928), Escreva 
certo! (1939?) e Palestras pedagogicas (1930).

No segundo momento crucial, a partir da intensa atuação desses 
educadores, consolidou-se a “nova bússola” que deveria orientar a 
preparação não apenas teórica, mas, sobretudo, prática de um novo 
professor sintonizado com os progressos da “pedagogia moderna”, o 
qual deveria deduzir da psicologia da infância e suas bases biológicas 
os modos de ensinar a criança.

Assim, a atuação desses sujeitos evidencia também a importância 
desse momento histórico na fundação de uma nova tradição relativa 
ao ensino de leitura e escrita, cujos efeitos se fazem sentir também nas 
discussões atuais. O então novo e revolucionário método analítico se 
sedimentou, como hegemônico, em oposição aos métodos de marcha 
sintética. No entanto, essas disputas tenderam a se amenizar, em de-
corrência tanto da “garantia de autonomia didática aos professores”, 
prevista na Lei n.1750, de 1920, conhecida como “Reforma Sampaio 
Dória” e implementada por esse educador quando ocupou o cargo 
de Diretor da Instrução Pública paulista, quanto pela emergência de 
problemas e urgências de outra ordem assim como de outros sujeitos, 
propondo outra forma de intervenção do Estado na instrução pública 
e no ensino-aprendizagem inicial da leitura e da escrita.

Ao longo desse momento histórico, a alfabetização – assim como 
a educação – vai se consolidando como objeto de estudo tendente à 
autonomia e irredutibilidade às demais manifestações educacionais 
e culturais. E funda-se uma nova tradição segundo a qual o método 
analítico para o ensino da leitura é o melhor, porque sintetiza todos os 
anseios do “ensino moderno”, ou seja: é o mais adequado às condições 
biopsicológicas da criança, “à marcha natural do desenvolvimento do 
espírito humano”, proporcionando um aprendizado que tem o pro-
fessor como guia e a “redenção intelectual” da criança como fim.
[...] o momento abordado assume um caráter renovador, nada roti-
neiro, em que se busca incessante e veementemente definir o “novo” 
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e “moderno” contra o “antigo” e “tradicional” – representado pela 
situação do ensino no Império –, mas a partir do passado recente – o 
momento anterior. A nova tradição fundada nesse segundo momen-
to será, nas décadas seguintes, continuada e reajustada às novas 
urgências, não permitindo sínteses homogeneizadoras que buscam 
igualar esse momento ao seu passado, sob o rótulo de “tradicional” 
conferido por seus pósteros imediatos e cuja interpretação acaba por 
se tornar matricial para muitas das análises do período efetuadas 
por historiadores e sociólogos da educação, contemporâneos nossos. 
(Mortatti, 2000a, p.134)

O terceiro momento crucial (meados dos anos de 1920 a final dos 
anos de 1970) – que denomino “Alfabetização sob medida” – caracte-
riza-se pelas disputas entre defensores dos métodos sintéticos e analí-
ticos para o ensino de leitura e escrita e os dos então novos testes ABC 
para verificação da maturidade necessária ao aprendizado da leitura e 
da escrita, criados por Lourenço Filho, de que decorre a dispersão e 
a relativização da questão dos métodos tradicionais para esse ensino 
e a introdução dos “novos” “métodos mistos/ecléticos”. Também 
começaram a ser publicados os manuais de ensino, destinados aos pro-
fessores, como mais uma estratégia de divulgação das novas ideias, em 
especial as derivadas do movimento de renovação educacional, inicia-
do com o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932), marco do 
movimento escolanovista no Brasil e em que seus signatários sintetiza-
vam princípios e aspirações de uma política nacional de educação em 
consonância com o novo contexto político, econômico e social.

Em relação ao terceiro momento, os sujeitos enfocados neste 
texto são: Manoel Bergström Lourenço Filho, Renato Sêneca Fleury 
e Antonio d’Ávila. Todos eles também se formaram professores pela 
Escola Normal de São Paulo

M. B. Lourenço Filho33 é a figura de maior destaque, nacional 
e internacional, dentre eles. Foi um dos signatários do Manifesto... 

 33 Sobre Lourenço Filho e o ensino de leitura e escrita, ver especialmente Magnani 
(1997)/Mortatti (2000a); Bertoletti (2015).
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(1932), teve intensa e extensa atuação como professor e diretor de 
escolas primárias, secundárias e superiores, como editor, como escri-
tor, como administrador da educação em nível estadual e nacional, 
além de intensa produção escrita, relacionada sobretudo, com edu-
cação e psicologia.

Embora Lourenço Filho e sua obra sejam muito conhecidos e 
estudados, tornando difícil a tarefa de tentar resumir sua atuação em 
algumas linhas, destaco aqui sua produção teórica e didática relativa 
mais diretamente ao ensino e aprendizado da leitura e da escrita: Car-
tilha do povo (1928); a série de leitura “Pedrinho” (cartilha e cinco li-
vros de leitura) (1953-1957); e o livro Testes ABC, para verificação da 
maturidade necessária ao aprendizado da leitura e da escrita (1934). 
Esse livro representa certamente sua mais duradoura contribuição 
para a alfabetização, por meio da definição das bases psicológicas des-
se processo de ensino e aprendizagem, diretamente vinculadas à ne-
cessidade de eficácia alfabetizadora e ao contexto renovador da época.

R. Fleury34 atuou como professor primário em escolas isoladas 
rurais e escolas urbanas, como diretor de escolas secundárias, com 
extensa produção em diversas áreas do conhecimento, com destaque 
para a então inovadora série “Na Roça”, composta por cartilha e 
livros de leitura, além de artigos publicados em colunas de jornais 
que circularam em diversos estados do Brasil, e de livros de literatura 
infanto-juvenil. Deve-se ressaltar que, apesar de a série “Na Roça” 
ter sido destinada especificamente às escolas rurais, não apresentava 
muita diferença em relação aos livros para alunos de escolas urbanas.

Antonio d’Ávila,35 que foi discípulo de Lourenço Filho e tam-
bém figura de destaque nesse terceiro momento, atuou como pro-
fessor em todos os graus do magistério e ocupou importantes cargos 
na administração escolar e na organização do ensino profissional. 
É autor de vasta obra, com destaque, para Práticas escolares: de 
acordo com o programa de Prática do Ensino do curso normal e com a 

 34 Sobre Fleury, ver especialmente Magnani (1997)/Mortatti (2000a); Messen-
berg (2015)

 35 Sobre d’Ávila e o ensino de leitura e escrita, ver especialmente Trevisan (2015).
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orientação do ensino primário. Esse foi o primeiro de uma série de três 
volumes, os quais atingiram, no total, 16 edições. É autor, ainda, de 
mais de uma dezena de manuais de ensino, livros didáticos e capítu-
los de livros. Em seus manuais apresenta propostas para o ensino da 
leitura e escrita, tendo contribuído decisivamente tanto para a divul-
gação dos princípios escolanovistas para o ensino de leitura e escrita 
quanto para a sedimentação de um corpo de saberes necessários para 
a formação do professor responsável por esse ensino36.

No terceiro momento crucial, foi a atuação de Lourenço Filho 
que fundou uma nova tradição relativa ao ensino-aprendizagem 
inicial da leitura e da escrita, baseada na perspectiva da medida 
e da racionalidade científica, em que a Psicologia assume função 
diretora sobre a Pedagogia, e se tornou hegemônica a discussão das 
bases psicológicas da alfabetização. Relativizou-se, assim, a “que-
rela dos métodos”, com rotinização de métodos mistos ou ecléticos, 
alargando-se o espectro de abrangência das ações para esse ensino, 
incluindo formação de professores e ações governamentais articula-
das à necessidade de planejamento e avaliação.

Essa nova tradição resultou, sobretudo, do esforço e empenho 
desse educador em conferir a Testes ABC o sentido hegemônico de 
ato fundador de um discurso científico e de uma prática racionaliza-
dora relativamente ao ensino e aprendizado da leitura e escrita, dire-
tamente articulada com as mudanças na educação pública, conforme 
a nova ordem política e social relacionada com o projeto de nação da 
“Era Vargas”.

Conferindo, institucionalmente, à alfabetização o estatuto 
acadêmico-científico de objeto de estudo – embora não completa-
mente autônomo dada sua vinculação à psicologia – e subordinando 
seu ensino às condições individuais de aprendizagem, [o livro Testes 
ABC] funda uma tradição: “nova” para o momento em que se a 
engendra e em relação à “antiga” tradição que esse momento herda; 

 36 A respeito do manual Práticas escolares, ver capítulo 6 deste livro. [Nota da 
organizadora]
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no entanto, “velha” e “tradicional” para seus herdeiros atuais que, 
sobretudo a partir da década de 1980, no nível das tematizações e 
normatizações, buscam insistentemente superar essa tradição her-
dada e teimosamente operante. (Mortatti, 2000a, p.216)

Educadores “intelectuais orgânicos” e a 
organização da alfabetização na escola brasileira37

Do ponto de vista do presente, pode até nos parecer estranho 
que, entre as décadas finais do século XIX e as décadas iniciais do 
século XX, homens certamente orgulhosos de sua reputação e prestí-
gio, bem formados e bem vestidos, dedicassem sua vida profissional 
à instrução pública e ao magistério no ensino primário, em particu-
lar ao ensino inicial da leitura e da escrita e seus métodos. Também 
desse ponto de vista, comparativamente ao papel proeminente que 
as mulheres vêm conquistando, desde principalmente a segunda 
metade do século XX, pode parecer estranho que elas estivessem 
ausentes/silenciadas como protagonistas na história da alfabetização 
no Brasil, ainda que, desde aquela época, mesmo timidamente, já 
estivessem conquistando espaço, tanto nas Escolas Normais quanto 
em tarefas mais “práticas”, como a de “executoras” de propostas 
administrativas e didáticas, por meio de suas atividades como dire-
toras, professoras e/ou autoras de cartilhas e livros de leitura.38

 37 Neste tópico sintetizo reflexões e formulações elaboradas com base na leitura 
de textos de e sobre Antonio Gramsci. Nem sempre a memória me permite lo-
calizar a fonte exata das ideias aqui sintetizadas ou dos conceitos apresentados, 
que se encontram em diferentes textos desse filósofo marxista italiano. Para não 
incorrer em plágios ou apropriações indevidas e equivocadas, sempre que ne-
cessário recorro a verbetes do Dicionário Gramsciano, de Voza e Liguori (2017), 
além de textos desse filósofo traduzidos no Brasil, como: Cadernos do Cárcere 
(6 v.) e Concepção dialética da história. Agradeço ao professor Marcos Del Roio 
pela interlocução sobre o pensamento de Gramsci, em especial sobre o conceito 
de “intelectual orgânico”.

 38 Como exemplos, podem-se citar as educadoras mencionadas na nota 19 deste 
capítulo. [Nota da organizadora] 
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Essas constatações sobre o papel das mulheres educadoras são de 
fato muito importantes e demandam estudos aprofundados, a exem-
plo dos que vêm sendo realizados em diferentes áreas de pesquisa. 
No entanto, em relação ao problema em discussão, é necessário 
reiterar que foram proeminente e predominantemente homens re-
presentantes de uma elite intelectual formada pela Escola Normal 
de São Paulo aqueles que assumiram função de “intelectuais orgâni-
cos” (Gramsci, 2001), atuando na mediação teórico-prática entre as 
novas classes dirigentes – oligarquia cafeeira entre o fim do Império 
e a Primeira República, e burguesia industrial, a partir de 1930 – e o 
grupo social então emergente no Brasil, o dos educadores.

Essas reflexões se fundamentam no conceito formulado pelo 
filósofo italiano, para designar a função intelectual, isto é, dirigente, 
organizativa e conectiva que algumas pessoas exercem na sociedade, 
integrando um “[...] estrato especializado na elaboração conceitual 
e filosófica e responsável pela mediação teórico-prática” (Gramsci 
apud Voza, 2017, p.431). Necessária para a existência e o funciona-
mento de toda organização, essa função ocorre em processos histó-
ricos concretos, e a gradação da organicidade dos diversos estratos 
intelectuais está relacionada com sua conexão com um grupo social 
fundamental (Gramsci, 2001, p.21), uma vez que

[t]odo grupo social, nascendo no terreno originário de uma função 
essencial no mundo da produção econômica, cria para si, ao mesmo 
tempo, organicamente, uma ou mais camadas de intelectuais que lhe 
dão homogeneidade e consciência da própria função, não apenas no 
campo econômico, mas também no social e político.
[...]

Formam-se assim, historicamente, categorias especializadas 
para o exercício da função intelectual; formam-se em conexão com 
todos os grupos sociais, mas sobretudo em conexão com os grupos 
sociais mais importantes, e sofrem elaborações mais amplas e com-
plexas em ligação com o grupo social dominante.

Uma das características mais marcantes de todo grupo que se 
desenvolve no sentido do domínio é sua luta pela assimilação e pela 
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conquista “ideológica” dos intelectuais tradicionais, assimilação e 
conquista que são tão mais rápidas e eficazes quanto mais o grupo 
em questão for capaz de elaborar simultaneamente seus próprios 
intelectuais orgânicos. (Gramsci, 2001, 15, 18-19)

Nesse sentido, “intelectuais orgânicos” são “funcionários” e 
“prepostos” do grupo dominante, pois:

[a] relação entre os intelectuais e o mundo da produção [...] é “me-
diatizada”, em diversos graus, por todo o tecido social, pelo conjun-
to das superestruturas, do qual os intelectuais são precisamente os 
“funcionários”. (Gramsci, 2001, p.20)
[...] são os “prepostos” do grupo dominante para o exercício das 
funções subalternas da hegemonia social e do governo político, isto 
é: 1) do consenso “espontâneo” dado pelas grandes massas da po-
pulação à orientação impressa pelo grupo fundamental dominante 
à vida social, consenso que nasce “historicamente” do prestígio (e, 
portanto, da confiança) obtido pelo grupo dominante por causa de 
sua posição e de sua função no mundo da produção; 2) do aparelho 
de coerção estatal que assegura “legalmente” a disciplina dos grupos 
que não “consentem”, nem ativa nem passivamente, mas que é 
constituído para toda a sociedade na previsão dos momentos de crise 
no comando e na direção, nos quais desaparece o consenso espontâ-
neo. (Gramsci, 2001, p.20-21)

Ainda de acordo com Gramsci (2001), deve-se considerar: a 
ampliação da categoria dos intelectuais no sistema social demo-
crático-burocrático, no mundo moderno, a complexificação da 
organização escolar para a formação dos “modernos quadros de in-
telectuais” (p. 33) e a função da escola como “[...] instrumento para 
elaborar os intelectuais de diversos níveis.” (p. 20). Deve-se, ainda, 
evitar o erro metodológico de buscar o “[...] critério de distinção [da 
categoria “intelectual orgânico”] no que é intrínseco às atividades 
intelectuais, em vez de buscá-lo no conjunto do sistema de relações 
no qual estas atividades (e, portanto, os grupos que as personificam) 
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se encontram no conjunto geral das relações sociais.” (Gramsci, 
2001, p.18)

Na atuação dos educadores “intelectuais orgânicos” aqui des-
tacados, pode-se identificar o exercício, em maior ou menor grau, 
de funções tanto dirigentes e organizativas no campo da educação 
quanto subalternas “da hegemonia social e do governo político” 
(Gramsci, 2001, p.21),39 conforme condições históricas objetivas de 
cada momento crucial. No primeiro e no segundo momentos, a fun-
ção dos que nele atuaram esteve relacionada com a classe dirigente 
que se foi constituindo a partir da segunda metade do século XIX e 
que liderou a expansão da economia cafeeira, uma “[...] vanguarda 
constituída por homens com experiência comercial, entrelaçando-
-se, assim, os interesses da produção e do comércio” (Saviani, 2008, 
p.160), que caracterizou novas formas de produção e de relações 
de trabalho no Brasil. No terceiro momento crucial, essa função de 
“intelectual orgânico” foi exercida exemplarmente por Lourenço 
Filho, que ocupou posição de liderança nas reformas educacionais 
estaduais na década de 1920 e nas diretrizes para a educação nacio-
nal implementadas, em nível federal, após 1930, articuladamente à 
estruturação de modelo nacional-desenvolvimentista, centrado na 
industrialização e urbanização, e à ascensão e à hegemonia da bur-
guesia industrial.

Ao mesmo tempo prepostos das elites econômicas e funcioná-
rios do Estado, esses educadores integraram, em seus respectivos 
momentos de atuação, uma elite intelectual,40 como vanguarda 

 39 Para Gramsci, o conceito de “hegemonia” compreende direção e domínio: “[...] 
uma classe é dominante em dois modos, isto é, ‘dirigente’ e ‘dominante’. É di-
rigente das classes aliadas, é dominante das classes adversárias. Portanto, uma 
classe desde antes de chegar ao poder pode ser ‘dirigente’ (e deve sê-lo); quando 
está no poder torna-se dominante, mas continua sendo também dirigente.” 
(apud Cospito, 2017, p.366).

 40 Para Gramsci, “[o] conceito de elite expressa [...] uma valência heurística [...] 
ligando-se imediatamente ao ‘problema dos intelectuais’ [...] na acepção ampla 
que G. reserva à categoria: ‘por intelectuais deve-se entender não [somente] 
aquelas camadas comumente entendidas com esta denominação, mas em geral 
toda massa social que exerce funções organizativas em sentido lato, seja no 
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necessária ao desenvolvimento de funções diretivas e organizativas 
junto ao grupo social (subalterno e periférico)41 que educadores com 
diploma de normalistas passaram a configurar, em substituição aos 
bacharéis que atuaram no magistério e na administração da instru-
ção pública, no Império.

Em relação ao(s) grupo(s) que dirigiam nos respectivos mo-
mentos de sua atuação, esses intelectuais exerceram “mediação 
teórico-prática” como “relação pedagógica”, necessariamente de 
hegemonia, de forma mediada com o conjunto das relações políticas 
e sociais. Como parte de suas estratégias pedagógicas de conven-
cimento, em particular as relativas ao ensino inicial da leitura e da 
escrita, atuaram em diferentes atividades: magistério primário e 
normal, organização e administração do sistema público de ensino 
e da escola primária; definição de currículos, matérias escolares e 
material didático; formação de um “espírito de corpo” em relação ao 
magistério público, para o controle do aparelho escolar e da produ-
ção editorial, e, principalmente, definição e implementação do con-
ceito brasileiro de alfabetização e seu lugar estratégico na consecução 
dos objetivos da escola primária e na construção de projetos políticos 
para a nação brasileira.

Nesse movimento histórico, também

[...] os graus de tal organicidade [estavam] em conexão com as diver-
sas articulações em que se desenvolve[ram] suas funções conectivas 
e organizativas [...] intimamente constitutivas da trama de saberes, 
das especializações, das competências, das instituições, mas sempre 
em relação com as formas peculiares do Estado integral e da produ-
ção da hegemonia. (Gramsci apud Voza, 2017, p.427)

Apesar do relativo prestígio e confiança que esses educado-
res conquistaram e por meio dos quais buscavam o “consenso 

campo da produção, seja no campo da cultura, seja no campo administrativo-
-político.” (apud Filippini, 2017, p.238)

 41 Sobre os conceitos de “periferia” e “subalternidade” na obra de Gramsci, ver 
especialmente Del Roio (2017) 

Metodos_de_alfabetizacao_no_Brasil_(MIOLO)_GRAF-v1.indd   160 02/05/2019   12:48:54



MÉTODOS DE ALFABETIZAÇÃO NO BRASIL  161

espontâneo” dos grupos que dirigiam, a elite intelectual que eles 
integraram não constituiu, no entanto, “bloco histórico”42 homo-
gêneo, nem sua configuração pode ser redutível à “vontade-capa-
cidade de produzir consenso” (Gramsci, 2001) ou à função do tipo 
instrumental em relação à ordem política e econômica existente ou 
desejada. Especificamente no caso da alfabetização e seus métodos, 
devem se considerar, ainda: as disputas por hegemonias, conforme 
diferenças entre contendores internamente a cada momento crucial, 
tanto os de subgrupos aliados quanto os de grupos adversários, as-
sim como entre os contendores de momentos “consecutivos”; e as 
permanências e continuidades secularmente resilientes em relação às 
rupturas desejadas pelos “intelectuais orgânicos” de cada momento.

Considerações finais

Inspirado nas reflexões de Eric Hobsbawm e de Giovanni Ar-
righi, Saviani (2004), propõe repensar a periodização na história da 
escola pública no Brasil com base na compreensão do que classifica 
como “o longo século XX”, que se inicia em 1890 e se estende aos 
dias atuais.

Acompanhando essa compreensão, podemos também conside-
rar, na história do ensino-aprendizagem de leitura e escrita no Brasil 
na fase inicial de escolarização de crianças, a ocorrência de um “lon-
go século XX”, que se iniciou na década de 1880 e foi marcado pelas 
disputas entre tradição e modernidade, entre rupturas desejadas e 
inevitáveis permanências, conforme protagonizadas pelos educado-
res “intelectuais orgânicos” que destaquei. Nesse “longo século XX” 

 42 Para Gramsci “O homem deve ser concebido como um bloco histórico de 
elementos puramente subjetivos e individuais e de elementos de massas e obje-
tivos ou materiais, com os quais o indivíduo está em relação ativa” e “[...] o con-
ceito de bloco histórico em conexão com o de ideologia [...] renova criticamente 
a concepção marxiana corrente de relação entre estrutura-superestrutura, na 
qual a segunda servia de mero ‘reflexo’ especular da primeira.” (apud Voza, 
2017, p.66) 
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em que a alfabetização se constituiu como matéria escolar/escolari-
zada, objeto de estudo e campo de conhecimento, sucessivos grupos 
de educadores “intelectuais orgânicos” impuseram coercitivamente 
suas tematizações, normatizações e concretizações, conforme graus 
de hegemonia da tradição fundada em cada momento crucial e de-
terminada pelo que cada grupo (ainda que não de modo homogêneo) 
considerava novo/revolucionário em relação ao antigo/tradicional a 
ser combatido e superado.

Ao mesmo tempo em que esse movimento fez sobressair da 
subalternidade periférica o grupo social dos educadores, como 
categoria atuante e proeminente na luta ideológica marcada por 
contradições entre discurso e ações sobre a “essencialidade” da 
alfabetização, esses sujeitos não elaboraram compreensões comple-
tamente novas, mesmo quando assim postulavam os propositores da 
mudança e das desejadas rupturas com o passado, nem conseguiram 
anular os efeitos das tradições que herdaram e em cujo âmbito for-
mulavam o novo.43

Até hoje, a alfabetização continua sendo o signo mais evidente 
e complexo da relação entre alfabetização e política, representada 
por disputas pela hegemonia de “verdades científicas e definiti-
vas”. No entanto, no empenho em marcar diferenças, podem se 
encontrar também, entre os que propõem a ruptura, semelhanças 
indicadoras da continuidade, como a representada pela “querela dos 
métodos”, em torno da qual aqueles educadores se movimentaram, 
mesmo quando postulavam a mudança dos métodos de alfabetiza-
ção ou quando outros educadores propuseram, a partir da década 
de 1980, a “desemetodização da alfabetização”, por meio do des-
locamento da discussão do nível de maturidade para o processo de 
aprendizagem do sujeito cognoscente, de que resulta a hegemonia 
da teoria construtivista, no quarto momento crucial, ainda em curso.

 43 Esse movimento remete aos conceitos gramscianos de “dialética” e de “revo-
lução passiva”. “Esta é, na oposição entre o velho e o novo, uma tentativa de 
síntese conservadora, que ‘acolhe algo das exigências de baixo’, para salvar o 
novo.” (Gramsci apud Prestipino, 2017, p.197) 
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Essas contraditórias relações entre o novo e o velho (sempre ope-
rantes na periferia das hegemonias desejadas), caracterizam também, 
conforme conceitos formulados por Bourdieu (1987), o “habitus” e o 
“capital simbólico” incorporados, operantes e definidores de disputas 
pela hegemonia de interpretações e ações, nos estudos e pesquisas 
brasileiros no campo da alfabetização. Nesse campo, foi também se 
constituindo um grupo de educadores “intelectuais orgânicos”, com 
novas e mais complexas características e formas de atuação: o das(os) 
professoras(es) universitárias(os) formadas(os) em programas de pós-
-graduação brasileiros (e com circulação internacional) para atuar co-
mo novo grupo dirigente no âmbito cultural/educacional, ocupando 
posições proeminentes em órgãos públicos, definindo (do ponto de 
vista teórico e político que adotam) políticas educacionais e científicas 
para o país e estabelecendo a mediação teórico-prática entre grupos 
políticos a que servem e grupos sociais que devem dirigir, agora como 
prepostos da elite empresarial e rentista brasileira e como funcioná-
rios do Estado capitalista neoliberal, visando ao desenvolvimento 
econômico do país alinhado com políticas (neoliberais) ditadas por 
organismos internacionais. (Mortatti, 2010a)

As questões suscitadas por este texto continuam a demandar 
debates e aprofundamentos que possibilitem ampliar a compreensão 
tanto dos aspectos aqui enfatizados quanto daqueles apenas aponta-
dos, dentre os quais a relação dialética entre educadores “intelectuais 
orgânicos”, os grupos sociais que dirig(iam)em e, sobretudo, as elites 
econômicas e políticas a serviço das quais atua(ra)m, assim como 
as formas concretas de atuação dessa elite intelectual na mediação 
teórico-prática para a organização da educação.

Essa compreensão pode também contribuir para a discussão e 
a formulação de políticas para a alfabetização (escolar) que repre-
sentem, de fato, na (des)ordem política e econômica atual, formas 
de resistência e luta para avanços nas relações democráticas e no 
cumprimento do dever constitucional de garantir a todas(os) as(os) 
brasileiras(os) a participação no mundo público da cultura escrita 
e da política, como meios de humanização e transformação social 
correlatos à construção de outro projeto de nação.
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