
Campo de estudo

Estado de São Paulo, a partir

dos anos de 1890 até os dias

atuais.

Tópico 2 – Escola e

Alfabetização

- Consolidação da escola e

sistematização intencional do

ensino da leitura e escrita;

- Aponta para a fragilidade

Escola X Alfabetização;

- Surgimento dos métodos

alfabetizadores (promessa de

superar o fracasso na

Alfabetização);

- Disputa entre o “novo”

e o “antigo”;
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Tópico 1 – Explicações

Necessárias

 Sobre o que trata

História do ensino da leitura

e da escrita na fase inicial

 de escolarização de crianças 

(Alfabetização).

 Métodos de alfabetização.

Justificativa

Surgimento de métodos para

alfabetizar;

Tensas disputas entre “antigas” e

“novas” práticas;

Dificuldades de aprendizagem na

leitura e escrita.



“História dos Métodos

de Alfabetização no Brasil” 

Maria Rosário Longo Mortatti

Tópico 3 – A questão dos

Métodos de Alfabetização

- Campo de estudo: São Paulo

(desde décadas finais do séc. XIX);

- Período de implementação

dos métodos dividido

em 4 momentos;

- Cartilhas (instrumento privilegiado

de concretização dos métodos

e conteúdos de ensino.

1º Momento: “A metodização
do ensino da leitura”

- Ensino  até final do império
brasileiro (aulas régias);

- 2ª metade do séc. XIX: início da
produção de livros para o ensino

de leitura (Cartas ABC);

- Ensino da escrita se restringia à
caligrafia e ortografia (cópia, ditado

E formação de frases);

- Métodos de marcha sintética (da “parte” para o “todo”),

da Soletração (alfabético – partindo do nome das letras),

fônico (partindo dos sons correspondentes às letras

e da Silabação (emissão de sons – partindo das sílabas).

- Cartilhas baseadas nos Métodos
de marcha sintética;

- Marco inicial do 1º momento: 1876
Cartilha Maternal ou Arte da leitura

(Portugal), escrita por João de Deus.
Método “João de Deus”;

- Disputa entre defensores “Método
João de Deus” e métodos sintéticos;

- 1ª Tradição: O ensino da leitura 
É uma questão de método.



 

2º Momento: “A institucionalização
do método analítico”

- Implementação da reforma da
instrução pública em 1890 (SP);

- Reorganização da escola normal
e criação da escola-modelo anexa;

- Disputa entre defensores “Método
Analítico” e “Métodos sintéticos”;

- Métodos analítico para o ensino da leitura (obrigatório nas

escolas públicas paulistas);

- Amplamente divulgado (instruções normativas, cartilhas,

artigos em jornais e revistas pedagógicas);

- Considera o caráter biopsicofisiológico da criança;

- O ensino da leitura era iniciado pelo “todo”,para depois partir

para suas partes constitutivas;

- Uso do método dependia da interpretação feita pelos

seus defensores (O que era o todo?).

- Ensino da escrita (ditado e cópia)
era uma questão de caligrafia e de

tipo de letra a ser usada;

- Utilização do termo “Alfabetização”,
final da década de 1910;

- 2ª Tradição: o ensino da leitura e
da escrita é tratado como uma

questão de ordem didática
subordinada às questões de ordem

psicológicas da criança.

3º Momento: “A alfabetização
sob medida”

- Meados da década de1920:
busca-se novas propostas para o

ensino da leitura e da escrita;

- Métodos mistos ou ecléticos

(analítico-sintético ou vice-versa),

considerados  mais rápidos e

Eficientes;

- Produção de cartilhas com esse

método e manual do professor.

- Tendência de relativização da
importância do método e preferência

pelo método global (de contos);

- Disseminação, repercussão e
institucionalização das novas e

revolucionárias bases psicológicas
da alfabetização;

- Livro: Testes ABC para verificação
a maturidade necessária ao

aprendizado da leitura e escrita (1934)
de M. B. Lourenço Filho;

- Testes ABC: 8 provas que mede o
nível de maturidade necessária
ao aprendizado da leitura e da

escrita ;

- 3ª Tradição: A alfabetização envolve
uma questão de medida e o

método de ensino se subordina
ao nível de maturidade das crianças.



4º Momento (ainda em curso): 
“Alfabetização: construtivismo

e desmetodização”

- Início da década de 1980:
Métodos passaram a ser

questionados;

- Pensamento construtivista sobre 
alfabetização,

- Pesquisas sobre a psicogênese
da língua escrita (Emília Ferreiro

e colaboradores);

Pensamento Construtivista:

- Não é um método mas sim, uma “revolução conceitual”;

- Foco no processo de aprendizagem da criança

(sujeito cognocente);

- Abandono das teorias e práticas tradicionais, desmetodizar

o processo de alfabetização e questionar a necessidade

das cartilhas.

- Esforço de convencimento e
divulgação massiva visando a

institucionalização e apropriação
do construtivismo pela rede pública ;

- Disputa entre partidários do
construtivismo e defensores dos
tradicionais métodos (sobretudo

o misto ou eclético);

- Produção de cartilhas “construtivistas”
ou “sócio-construtivistas”, paralelo

às cartilhas tradicionais;

- Institucionalização do construtivismo
em alfabetização em documentos

oficiais (PCNs);

- 4ª Tradição: desmetodização da
alfabetização;

- Década de 1980: emergência do
pensamento interacionista;

- Dificuldade do Construtivismo:
ausência de uma “didática

construtivista”;

- Começa a surgir discussões e
propostas em torno do letramento;
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Tópico 4 – Modernidades em

Alfabetização

- O tema “Alfabetização”, ao longo da

história, foi marcado por várias

mudanças e tensões constantes

entre modernos e antigos.

1 – Busca-se definir o novo,
ora contra, ora independente

em relação ao antigo,
mas sempre a partir dele.

2 –Permanências e semelhanças
entre os 4 momentos:

- a eficácia da alfabetização ser
uma questão de métodos;

- uso das cartilhas de alfabetização;
- psicologia como base teórica com

função diretora.

3 – Alfabetização como área de
interesse para a objetivação de

projetos políticos e sociais.

4 – Alfabetização como objeto de
estudo e pesquisa;

- Alfabetização como o signo mais
complexo da relação problemática

entre educação e modernidade.

5 –Sob o signo de modernidades,
coexistem diferentes modernidades.
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Tópico 5 –
Considerações Finais

1. A discussão sobre métodos
é histórica e atual.

2. A alfabetização é um
processo escolarizado,

sistemático e intencional.
- Precisa de métodos,

de conteúdos e objetivos,
dentre outros aspectos.

3. É importante considerar a
complexidade das dificuldades

que envolvem o ensino da
leitura e da escrita para

mudar ou manter a
situação presente e
projetar outro futuro.

4. O direito das crianças a
cultura letrada;

- Pensar o que fica dos
métodos e as possibilidades

de mudanças;



1º Momento: Métodos de Marcha sintética

2º Momento: Método Analítico



3º Momento: Métodos mistos ou ecléticos


