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RESUMO 

Este Trabalho de Conclusão de Curso tem como tema a História da 
Alfabetização no Brasil (SP – RS) e seu objetivo geral é conhecer a produção 
sobre história da alfabetização (SP – RS). Através da localização da literatura 
pertinente, pretendeu-se compreender, refletir sobre os marcos, as 
predominâncias temáticas, os locais de produção de conhecimentos sobre a 
questão, traçando um panorama sobre a história da alfabetização em São Paulo 
e Rio Grande do Sul (do final do século XIX até os dias atuais). A pesquisa 
inicialmente se deteve em localizar através dos sites CAPES – SCIELO – 
LUME/UFRGS – Cadernos de História da Educação, trabalhos relacionados à 
temática. Para tanto, foram usados os descritores “história da alfabetização no 
Brasil” e “história da alfabetização”. Após as buscas, os trabalhos foram 
sistematizados/organizados em tabelas. Destas buscas por trabalhos 
destacaram-se os métodos de alfabetização e as cartilhas que posteriormente 
foram apresentadas, sistematizadas e organizadas temporalmente. Foram 
realizadas entrevistas com as professoras Iole Maria Faviero Trindade e Maria 
do Rosário Longo Mortatti. Por fim, faço algumas considerações que evidenciam 
as cartilhas, os métodos de alfabetização, a produção acadêmica sobre a 
temática, as respostas concedidas pelas professoras entrevistadas e as 
contribuições deste estudo para a minha formação como pesquisadora. 

 

PALAVRAS-CHAVE: História da Alfabetização. Cartilhas. Métodos. 
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1 CONSTITUIÇÃO DA PESQUISA 

 

Este trabalho intitulado “Algumas reflexões acerca das pesquisas sobre 

História da Alfabetização (São Paulo – Rio Grande do Sul)”começou a ser 

pensado, idealizado, há algum tempo, mais especificamente, no início da 

graduação quando se iniciaram os estudos sobre as linguagens, que 

compreendem as disciplinas de: Linguagem e Educação I (EDU 02053), situada 

na 2ª etapa, Linguagem e Educação II (EDU 02057), situada na 4ª etapa e 

Linguagem III (EDU 02060) e História da Educação no Brasil I (EDU01052), 

situadas na 5ª etapa. Ambas abordavam assuntos relacionados a conceitos, 

peculiaridades no desenvolvimento da escrita e oralidade, métodos e sua 

historicidade, produção textual, propostas pedagógicas, bem como muitos outros 

assuntos que fazem parte da temática. 

Durante o período no qual eu cursei estas e as outras disciplinas 

presentes na grade curricular do curso, o surgimento de questionamentos foi me 

inquietando e desafiando a pensar e refletir um pouco mais sobre o assunto.  

Então, antes mesmo de ter cursado a disciplina Linguagem e Educação 

III, surgiu um momento na 4ª etapa do curso, na disciplina Pesquisa em 

Educação (EDU 03080), em que fomos instigados e desafiados a escrever sobre 

um assunto que tivesse feito parte da nossa trajetória de estudos e/ou que 

fizesse parte do dia a dia enquanto docentes em nosso local de trabalho, foi 

então que pensei em iniciar, de forma mais intensa, as pesquisas sobre história 

da alfabetização. Foi nesse momento que pude me inteirar sobre quais autores 

se dedicavam aos estudos nessa temática. Acredito, então que, a partir disso, 

de forma mais clara e segura, cogitei a possibilidade de ampliar minhas 

pesquisas e o momento para isso seria durante o Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC). 

Assim, como esses momentos já citados constituíram minha escolha, 

acredito que o estágio de docência situado na 7ª etapa do curso contribuiu 

enormemente, pois uniu a vontade de pesquisar com a prática docente diária. 
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Ao final da 7ª etapa do curso, após ter percorrido e ter experenciado tantas 

coisas é que consolidei o que era latente em minha formação, a vontade de me 

aprofundar nos estudos referentes à história da alfabetização e 

concomitantemente a escolha do tema ocorreu o convite e a aceitação da 

professora Natália Gil para orientação deste trabalho. 

Após ter percorrido/descrito a trajetória que consolidou a escolha do tema 

de estudos para o TCC abordarei de forma mais específica os questionamentos 

e objetivos que permearão a escrita e reflexão aqui propostas. 

Quero ressaltar que o objetivo geral deste trabalho é conhecer a produção 

sobre história da alfabetização (SP – RS) através da localização da literatura 

pertinente, pretendeu-se compreender, refletir sobre os marcos, as 

predominâncias temáticas, os locais de produção de conhecimentos sobre a 

questão, traçando um panorama sobre a história da alfabetização em São Paulo 

e Rio Grande do Sul (do final do século XIX até os dias atuais). 

Elenco, aqui, alguns questionamentos que me fizeram estruturar e 

constituir este trabalho: 

 O que já foi estudado sobre o assunto? 

 Quem são os autores que se dedicam a estudar a temática? 

 Como se inicia a constituição e composição dos métodos de 

alfabetização? 

 Quais são esses métodos e quais as suas propostas de trabalho? 

 Quais eram os suportes que auxiliavam na proposta pedagógica 

alfabetizadora? 

 Como acontecia a formação dos professores alfabetizadores ao longo da 

história do país? 

 Como poderia ser organizada, de forma mais sucinta, a trajetória da 

história da alfabetização no Brasil? 

A partir dos questionamentos que surgiram acerca da temática, tracei 

objetivos para poder organizar e constituir a elaboração do trabalho: 

 Organizar, de forma linear, a trajetória da história da alfabetização no 

Brasil. 
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 Apresentar uma revisão de literatura que abranja diferentes fontes de 

consulta. 

 Apontar os diferentes autores que estudam a temática. 

 Conhecer os diferentes métodos de alfabetização que se fizeram 

presentes ao longo de sua história. 

 Apreciar os diferentes suportes pedagógicos que auxiliavam no processo 

de alfabetização. 

Após serem traçados os objetivos deste trabalho, explicito que o mesmo 

foi organizado da seguinte forma: iniciou-se uma pesquisa ampla sobre os 

autores que se dedicam a pesquisar sobre a temática. Através dos sites de 

produção acadêmica é que a revisão de literatura pode ser feita. Os sites de 

busca foram: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), LUME UFRGS (Repositório Digital da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul), Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Cadernos de 

história da educação (CHE)1. Para a busca de trabalhos foram utilizados os 

descritores “história da alfabetização no Brasil” e “história da alfabetização”, 

esses sites foram acessados durante os meses de agosto e novembro de 2015 

com o último acesso ocorrido no dia 01/12/2015. Também foram realizadas 

entrevistas com duas importantes professoras/pesquisadoras que estudam a 

história da alfabetização. A partir da trajetória acadêmica das duas professoras 

também pude localizar livros e pessoas que foram orientadas, em seus 

trabalhos, por estas professoras. 

Ressalto que, pelo trabalho ser dedicado à busca de materiais, ou seja, 

levantamento bibliográfico, me dediquei intensamente a essas buscas, por isso 

a escrita se tornou mais restrita. Essa ênfase no levantamento bibliográfico além 

de compor esta pesquisa (TCC) também tem como finalidade continuidade dos 

estudos relacionados a temática em outro nível de ensino, mais especificamente 

no mestrado. 

                                                           
1 Cabe destacar que as outras duas revistas brasileiras da área da História da Educação 

– Revista Brasileira de História da Educação e História da Educação – estão disponíveis 

na base SCIELO. 
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O trabalho está organizado da seguinte forma: no capítulo dois, intitulado 

“Levantamento bibliográfico: a produção acadêmica acerca da temática” 

descrevo como aconteceu e quais os resultados das buscas pelos trabalhos 

relacionados a temática “História da Alfabetização no Brasil” e a sistematização 

dos mesmos. No capítulo três, intitulado “As Cartilhas e os Métodos de 

Alfabetização”, organizo e sistematizo, temporalmente, de forma a poder 

compreender como foram criados, desenvolvidos e consolidados, no país, dentre 

o final do século XIX até os dias atuais. No capítulo quatro, intitulado “Trajetórias 

de pesquisadoras entrelaçadas à constituição de um campo de pesquisa”, 

descrevo sobre a trajetória das professoras Maria do Rosário Longo Mortatti e 

Iole Maria Faviero Trindade bem como a articulação da entrevista – questionário 

concedida pelas mesmas. E faço, por fim, as minhas considerações relacionadas 

ao trabalho e as suas significações, para mim, como aluna pesquisadora. 
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2 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO: A PRODUÇÃO ACADÊMICA 

ACERCA DA TEMÁTICA 

 

A história da alfabetização no Brasil é um campo relevante de estudos 

com ampla produção bibliográfica e que, desde a década de 1990, vem 

expandido e consolidando os estudos sobre a temática. É exatamente a profusão 

de trabalhos que me trouxe a necessidade de sistematizar e compreender desde 

quando, quem os desenvolve, quais os temas, enfim, qual a sua história. 

Para a realização das buscas nos sites já referidos2,utilizei os descritores: 

história da alfabetização no Brasil e história da alfabetização. Após essa busca, 

e da leitura do resumo de cada um dos trabalhos que surgiram a partir dos 

descritores, selecionei os que me pareciam estar relacionados com a minha 

temática de interesse. Posteriormente realizei uma nova leitura, com um olhar 

mais atento e direcionado, que resultou na escolha dos trabalhos que realmente 

caracterizam-se com o da temática definida para este TCC. Quando me refiro à 

temática, quero dizer que o resumo lido abarca alguma das características que 

anteriormente foram delineadas como objetivos e questionamentos deste 

trabalho, como por exemplo: cartilhas, métodos, formação de professores etc.   

Assim, organizei os trabalhos relacionados em uma tabela que, por sua vez, 

tenta mostrar de forma organizada e sintetizada a produção acadêmica sobre o 

assunto. A lista completa encontra-se no apêndice 1. 

Após as buscas, dos textos (teses – dissertações - artigos) e a elaboração 

da tabela, elenco alguns pontos que pareceram relevantes durante as leituras 

realizadas: 

 O desenvolvimento e a utilização de métodos de alfabetização; 

 As cartilhas como suporte fundamental para a implementação e “uso” dos 

métodos de alfabetização; 

 Fatores históricos envolvendo a criação, o desenvolvimento, a expansão 

e a consolidação de métodos e cartilhas; 

                                                           
2 CAPES – SCIELO – LUME/UFRGS – Cadernos de História da Educação (CHE). 
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 A formação de professores alfabetizadores; 

 A escolarização como início, consolidação, expansão e obrigatoriedade;  

Acredito que seja importante ressaltar que eu me detive, durante as 

buscas, somente a leitura dos resumos. Posteriormente a leitura dos resumos, 

optei por ler integralmente dois artigos e alguns capítulos das teses e 

dissertações. 

Tendo em vista que há uma vasta produção acadêmica sobre o assunto 

optei por sistematizar os dados obtidos com a busca em tabelas: 

Após a organização das tabelas, constato que entre os anos de 1998 até 

2015 existem 46 trabalhos, dentre eles: teses, dissertações e artigos, que tratam 

da temática “história da alfabetização no Brasil”. Para melhor visualização, 

abaixo, apresento uma tabela (tabela 1) com a compilação de trabalhos 

separados por estado. 

 Tabela 1: sistematização dos dados referentes à distribuição da produção 

acadêmica por estado. 

ESTADO  TOTAL 

BAHIA 1 

MINAS GERAIS 4 

PARANÁ 1 

RIO DE JANEIRO 2 

RIO GRANDE DO SUL 4 

SANTA CATARINA 1 

SÃO PAULO 12 

 25 (total) 

 

Segue abaixo duas tabelas (tabela 2 e tabela 3). Uma delas contém as 

teses e dissertações organizadas por ano e artigos também organizados por ano: 

 

 

 



12 
 

Tabela 2: sistematização dos dados referentes às teses e dissertações. 

TESE DISSERTAÇÃO 

 

Tabela 3: sistematização dos dados referentes aos artigos. 

ARTIGO 

ANO TOTAL 

2000 1 

2004 2 

2007 1 

2009 1 

2010 1 

2011 3 

2012 7 

2013 3 

2015 2 

 21 (TOTAL) 

 

ANO TOTAL ANO TOTAL 

1998 1 1999 1 

2001 1 2001 1 

2006 1 2004 1 

2010 1 2005 1 

2011 2 2006 1 

2012 1 2007 1 

 7 (TOTAL) 2008 1 

  2009 1 

  2010 2 

  2011 4 

  2012 3 

  2015 1 

   18 (TOTAL) 
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Pode-se ver na tela que o estado que concentra maior número de 

trabalhos envolvendo a temática história da alfabetização é São Paulo, com 12 

trabalhos. Os 21 artigos são oriundos dos diferentes sites onde foram feitas as 

buscas. Os trabalhos concentrados em outras regiões do país evidenciam uma 

produção numericamente menor. Ressalto que estes dados têm referência nos 

sites de busca supracitados o que, consequentemente, deixa de fora uma parte 

da produção acadêmica sobre o assunto. 

Saliento que, após o levantamento realizado, dentre as obras lidas, a 

autora que se destaca como autora e que tem orientado muitas produções 

acadêmicas relacionadas à temática, é a professora doutora Maria do Rosário 

Longo Mortatti, tendo em vista a sua relevância dentro da área de pesquisa 

justamente por ser a precursora dos estudos neste campo. Destaco, também, 

outras autoras que aparecem mais de uma vez durante o levantamento: Eliane 

Teresinha Peres, Iole Maria Faviero Trindade, Izabel Cristina Alves da Silva 

Frade e Francisca Izabel Pereira Maciel. 
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3 AS CARTILHAS E OS MÉTODOS DE ALFABETIZAÇÃO  

 

 Este capítulo tem como objetivo organizar uma síntese sobre os métodos 

de alfabetização e as cartilhas, através de uma contextualização, sobre os 

mesmos, enfatizando o período histórico (irá abranger, em termos de período 

histórico, desde o final do século XIX até os dias atuais), a criação, e algumas 

peculiaridades. Enfatizo que o foco de estudos (cartilhas e métodos) foi o estado 

de São Paulo. Durante as pesquisas não foi possível o contato direto com as 

fontes primárias, cartilhas. 

 As leituras as quais eu me dediquei para a escrita deste trabalho 

apontaram que, existe um número acentuado de trabalhos concentrado na 

região sudeste do país, mais especificamente no estado de São Paulo. 

 Relembro que este trabalho pretende mostrar, de forma sistematizada, a 

trajetória da produção das cartilhas bem como os métodos de alfabetização 

nelas incutidos.  

 Antes de começar a escrever especificamente sobre as cartilhas, acredito 

que seja importante tornar visível o método que estava sendo trabalhado nas 

escolas. Segundo Mortatti (2006), a educação brasileira, nesse período 

(segunda metade do século XIX), dependia muito mais do esforço feito pelos 

docentes, para lecionar, do que dos espaços (adequados) para poder ministrar 

as suas aulas. Nesse momento, os professores tinham como material de apoio 

para suas aulas o livro (que era produzido na Europa), denominado, “cartas de 

ABC”, que era voltado para o ensino da leitura. Segundo Mortatti, 

Para o ensino da leitura, utilizavam-se, nessa época, 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 [...] Quanto à escrita, está se 
restringia à caligrafia e ortografia, e seu ensino, à cópia, ditados 
e formação de frases, enfatizando-se o desenho correto das 
letras. (MORTATTI, 2006, p.5). 

 

 Isso significa que o professor praticamente não tinha nenhum material a 

sua disposição para a utilização com seus alunos, muito menos um local propício 

para a aprendizagem.  
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 Para iniciar as reflexões e sistematização acerca das cartilhas e métodos 

de alfabetização ressalto, a importância de considerar, conforme Mortatti, 

O papel desempenhado pelas cartilhas, que, dada sua condição 
de instrumento privilegiado de concretização dos métodos e 
conteúdos de ensino, permanecem no tempo e permitem 
recuperar aspectos importantes dessa história, contribuindo 
significativamente para a criação de uma cultura escolar e para 
a transmissão da(s) tradição(ões). (MORTATTI, 2006, p.4) 

 

 A partir de agora irei sintetizar, de forma linear e cronológica, o surgimento 

das diversas cartilhas que circularam no estado de São Paulo, por mais de um 

século. Um dos primeiros expoentes, enquanto articulação desses materiais, 

articulando-se com a produção nacional e estrangeira, é o professor Antonio da 

Silva Jardim que trouxe consigo de Portugal, após um intenso diálogo com 

escritores e pensadores da língua portuguesa a “Cartilha Maternal”, conhecida 

também como método “João de Deus” escrita pelo poeta português João de 

Deus (publicada em 1876 em Portugal e 1880 no Brasil). Segue abaixo imagem 

da capa da cartilha:  

                                       

Figura 1 - Imagem digitalizada – “capa da cartilha maternal, de João de Deus (edição 
de 1990). Fonte: CRPHE”. (MORTATTI,2000, p.226) 

 

Sobre esta cartilha, como uma de suas peculiaridades, e também como 

uma maneira de pensar, que circulava no âmbito social, não só brasileiro mas 

também português, acrescento que, a partir e seus estudos, Trindade constata 

que: 
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A escolha do título da Cartilha maternal pelo poeta revela que, 
para ele, competia à mulher, especialmente às mães, o ensino 
da leitura, por acreditar que se elas ensinam a falar sem 
dificuldade alguma, deveriam também ensinar a ler com a 
mesma facilidade. A diversos discursos pode ser atribuído o 
papel de destaque dado à mulher na educação dos filhos e, por 

extensão, na sua alfabetização, enquanto alunos/as. 
(TRINDADE, 2004, p.75). 

 

Esse é outro aspecto, muito recorrente, também nesse momento histórico. 

A professora/mulher, por ser progenitora/ mãe, ocuparia um lugar do âmbito 

“maternal” na educação das crianças, de seus filhos. 

Essa cartilha propunha um método, utilizado no dia a dia pelos 

professores, que acontecia, segundo Mortatti, 

 

Diferentemente dos métodos até então habituais, o “método 
João de Deus” ou “método da palavração” baseava-se nos 
princípios da moderna lingüística da época e consistia em iniciar 
o ensino da leitura pela palavra, para depois analisá-la a partir 
dos valores fonéticos das letras. Por essas razões, Silva Jardim 
considerava esse método como fase científica e definitiva no 
ensino da leitura e fator de progresso social. (MORTATTI, 2006, 
p.6) 

 

Essa “maneira de pensar” o método já estava incutida no cotidiano 

escolar, por grande parte dos professores que tiveram sua formação Normal, 

constituída na escola fundada por Antonio Silva Jardim e João Köpke, mas, em 

contraponto a essa “maneira de pensar” também existiam as professoras que 

defendiam outro método de ensino da leitura. 

Por volta de 1890, surge, com o professor Arnaldo de Oliveira Barreto, 

através de suas publicações na “Revista de Ensino”, diálogos sobre o “Método 

Analítico” para o ensino da leitura. Desse modo, a leitura deveria ocorrer do todo 

(palavra) e só depois para as suas partes (conhecidas como sílabas). Esse 

método, por sua vez, foi sofrendo algumas alterações por parte das professoras 

que, no seu dia a dia, dentro da sala de aula, julgavam necessárias adaptações 

na forma de utilização do mesmo. Essas alterações aconteciam da seguinte 

forma: “dependendo do que seus defensores consideravam o “todo”: a palavra, 

ou a sentença, ou a "historieta" [...] (conjunto de frases relacionadas entre si por 
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meio de nexos lógicos), como núcleo de sentido e ponto de partida para o ensino 

da leitura.” (MORTATTI, 2006, p.7). 

Muitas cartilhas foram criadas, com vistas a suprir a necessidade do 

“novo” em detrimento do “velho” e por isso, de forma breve, descrevo as 

cartilhas, seriam elas. Segundo Mortatti, a “Cartilha da Mães” (publicada entre 

o final do século XIX e o início do século XX) de Arnaldo Oliveira Barreto, nesse 

material, tinha descrito, passo a passo, como a aplicação da mesma deveria 

acontecer, dentre elas a apresentação das vogais, das consoantes, vocábulos, 

frases, após as frases surgiam textos, poemas. Existia uma forma na qual as 

letras eram dispostas bem como a sua formatação. Utilizava-se também o 

quadro negro e se tinha o cuidado de utilizar corretamente o passo a passo 

utilizado no método analítico. 

Surge também a “Cartilha Analytica” (publicada por volta de 1910), 

escrita por Arnaldo de Oliveira Barreto. Nela contém a justificativa do uso o 

método analítico, roteiro sobre como proceder com as atividades no quadro 

negro bem como a organização das lições. 

 

Figura 2 – imagem digitalizada “Capa da Cartilha Analytica, de Arnaldo Barreto 
(27.ed.,1926). Fonte: BCPP – AHSM” (MORTATTI, 2000, p.231) 

 

Com a “Cartilha Moderna” (publicada por volta de 1902), escrita por 

Ramon Roca Dordal, “Os grandes objetivos de sua Cartilha, agradar a criança e 

facilitar o trabalho do professor, de modo que o ensino da leitura pelo método 

analítico se torne agradável e, ao mesmo tempo, viável nas escolas públicas 

(MORTATTI, 2000, p.95). 
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Outras cartilhas recorrentes a esse período, segundo Mortatti (2000) 

foram: “Meu livro (leitura analytica)”, publicada em 1909 e escrita por 

Theodoro Jeronymo de Moraes. A “Cartilha Infantil”, escrita no final da década 

de 1910 por Carlos Alberto Gomes Cardim. A “Cartilha (leituras infantis)” e 

“Primeiros Passos (leituras infantis)”, escritas no início da década de 1910 

por Francisco Mendes Vianna. A “Nova Cartilha Analytico-Synthetica” e 

“Ensino-rapido da Leitura”, escritas no início da década de 1920 por Mariano 

de Oliveira. A “Cartilha – Primeiro Livro”, publicada em 1920 e escrita por 

Altina Rodrigues de Albuquerque Freitas. A “Cartilha Proença”, escrita e 

publicada na década de 1920 por Antonio Firmino de Proença. A “Cartilha da 

Alfabetização” escrita em 1923 por Benedito M. Tolosa. 

Ainda durante esse período aconteceram muitos outros momentos 

voltados para tentativa de “evolução” em detrimento ao “antigo”. 

Um fato que ocorreu, juntamente com todos os discursos sobre o ensino 

da leitura e da escrita, foi que “É também ao longo desse momento, já no final 

da década de 1910, que o termo “alfabetização” começa a ser utilizado para se 

referir ao ensino inicial da leitura e da escrita.” (MORTATTI, 2006, p.8). Acredito 

ser de suma importância poder perceber/estar ciente de que, ainda no início do 

século XX, iniciava-se a utilização do termo “alfabetização”. Mortatti ressalta que:  

Em decorrência da “autonomia didática” proposta pela "Reforma 
Sampaio Dória" e de novas urgências políticas e sociais, a partir 
de meados da década de 1920 aumentaram as resistências dos 
professores quanto à utilização do método analítico e 
começaram a se buscar novas propostas de solução para os 
problemas do ensino e aprendizagem iniciais da leitura e da 
escrita. (MORTATTI, 2006, p.8) 

 

Tendo em vista que os professores, após conquistarem maior “autonomia 

didática” e perceberem que a partir disso poderiam iniciar um trabalho com maior 

protagonismo, esses docentes, percebendo que ocorreria uma maior eficácia, 

quando o método sintético associado ao método analítico fosse usado em suas 

práticas diárias de leitura e escrita, os professores por fim, acabaram percebendo 

que, por hora, essa seria a melhor forma de proceder em suas práticas 

pedagógicas. O termo utilizado para “nova”, mas não tanto assim, forma de 

utilizar esses métodos, segundo Mortatti é:  
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Passaram-se a utilizar: métodos mistos ou ecléticos (analítico-
sintético ou vice-versa), considerados mais rápidos e eficientes. 
A disputa entre os defensores dos métodos sintéticos e os 
defensores dos métodos analíticos não cessaram; mas o tom de 
combate e defesa acirrada que se viu nos momentos anteriores 
foi-se diluindo gradativamente, à medida que se acentuava a 
tendência de relativização da importância do método e, mais 
restritamente, a preferência, nesse âmbito, pelo método global 
(de contos), defendido mais enfaticamente em outros estados 
brasileiros. (MORTATTI, 2006, p.9) 

 

Escrito por Manoel Bergström Lourenço Filho o livro “Testes ABC” mostra 

que é necessário para a aprendizagem da leitura e escrita a verificação do nível 

de maturidade de cada criança, ou seja, “alfabetização (aprendizado da leitura e 

escrita) envolve obrigatoriamente uma questão de “medida”, e o método de 

ensino se subordina ao nível de maturidade das crianças em classes 

homogêneas”. (MORTATTI, 2006, p.9) 

 Mortatti ressalta em seu texto que o  

 

Momento, que se estende até aproximadamente o final da 
década de 1970, funda-se uma outra nova tradição no ensino da 
leitura e da escrita: a alfabetização sob medida, de que resulta o 
como ensinar subordinado à maturidade da criança a quem se 
ensina; as questões de ordem didática, portanto, encontram-se 
subordinadas às de ordem psicológica. (MORTATTI, 2006, p.10) 

 

Após ter perpassado todo esse período histórico, iniciando a 

sistematização dos dados referentes aos métodos e às cartilhas em meados de 

1870 até a década de 1970 (abrangendo 100 anos). Por fim menciono o 

“Construtivismo” (publicado em 1985) tem como precursora, não só na criação 

mas também na continuidade, a professora Emilia Ferreiro juntamente com seus 

colaboradores. 

 O construtivismo descentraliza o uso do método e passa a ter o aluno 

como o centro para a aprendizagem. Muitas foram as discussões e receios 

quanto à utilização e à continuidade na produção escrita sobre as cartilhas.  
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Figura 3 - Imagem digitalizada: “Capa do livro “Psicogênese da lingua escrita”, de Emilia 
Ferreiro e Ana Teberosky (1985).Fonte: CRPHE.” (MORTATTI, 2000.p.246)  

 

Segundo Mortatti, 

Quanto aos métodos e cartilhas de alfabetização, os 
questionamentos de que foram alvo parecem ter sido 
satisfatoriamente assimilados, resultando: na produção de 
cartilhas “construtivistas” ou “sócio-construtivistas” ou 
“construtivistas-interacionistas”; na convivência destas com 
cartilhas tradicionais e, mais recentemente, com os livros de 
alfabetização. (MORTATTI, 2006, p.11) 

 

Pode-se perceber que o Construtivismo se faz presente, em nosso país, 

pois os próprios PCN’s3 “carregam” consigo essa forma de pensar o ensino da 

leitura e escrita bem como a alfabetização dessas crianças. 

E, dentre a multiplicidade de problemas que enfrentamos hoje a 
respeito do ensino inicial da leitura e escrita, as dificuldades 
decorrentes, em especial, da ausência de uma “didática 
construtivista” vêm abrindo espaço para a tentativa, por parte de 
alguns pesquisadores, de apresentar "novas" propostas de 
alfabetização baseadas em antigos métodos, como os de 
marcha sintética. (MORTATTI, 2006, p. 12) 

 

E assim como ocorreu durante todo o século passado, se pode perceber 

que nos dias atuais, ainda ocorre o mesmo enfrentamento sobre a questão de 

que se o que está em “vigência” em termos de alfabetização é de fato “novo”. 

Acredito que seja de suma importância ressaltar que, assim como foi visto 

durante a sistematização do que já foi estudado e implementado no país 

                                                           
3 PCN’s -  Parâmetros Curriculares Nacionais. 
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referente à construção de conhecimento voltado para leitura e escrita, podemos 

perceber quatro grandes momentos para a história da alfabetização no estado 

de São Paulo, que foi o método sintético, o método analítico, o método misto e 

o construtivismo, destaco que essa forma de “mostrar” como foram as décadas 

anteriores, é bem sucinta. 
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4 TRAJETÓRIAS DE PESQUISADORAS ENTRELAÇADAS À 

CONSTITUIÇÃO DE UM CAMPO DE PESQUISA 

 

 Neste capítulo o foco será a narrativa e a apresentação da trajetória 

acadêmica das professoras Maria do Rosário Longo Mortatti e Iole Maria Faviero 

Trindade bem como as suas contribuições à pesquisa, por meio de entrevistas-

questionários, em que ambas se dispuseram a responder perguntas sobre a 

temática “história da alfabetização no Brasil”. Essas perguntas foram elaboradas 

por mim a partir das buscas e leituras sobre o assunto. Para conhecer a trajetória 

acadêmica das professoras supracitadas utilizei-me, além das informações 

obtidas na entrevista-questionário, das informações contidas na Plataforma 

Lattes – CNPq4 (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico). 

 A professora Maria do Rosário Longo Mortatti5 graduou-se no curso de 

Licenciatura em Letras da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de 

Araraquara (FFCLA) – São Paulo no ano de 1975. Obteve seu título de Mestre 

em Educação no ano de 1987 pela Faculdade de Educação da UNICAMP - 

Universidade Estadual de Campinas-SP. Sua dissertação tinha o seguinte título: 

“Leitura, literatura e escola: subsídios para uma reflexão sobre a formação 

do gosto”, seu orientador foi o professor Joaquim Brasil Fontes Júnior. No ano 

de 1991 obteve o título de Doutora em Educação também pela Faculdade de 

Educação da UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas-SP, com tese é 

intitulada: “Em sobressaltos” e seu orientador foi o professor João Wanderley 

Geraldi. 

 Entre os anos de 1976 e 1991, atuou em escolas como professora de língua 

portuguesa e literatura e coordenadora pedagógica (escolas públicas e 

particulares de São Paulo). Já entre os anos de 1991 e 1998 atuou no Curso de 

Pedagogia da UNESP- Presidente Prudente e entre os anos de 1993 e 1999 no 

Programa de Pós-Graduação em Letras da UNESP – Assis. 

                                                           
4 Disponível em:  < http://lattes.cnpq.br/ > Acessado em: 06 de dez. 2015. 
5 Disponível em:  <http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4723126P1 > 

Acessado em: 06 de dez. 2015. 

http://lattes.cnpq.br/
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4723126P1
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 Atualmente é Professora Titular da UNESP - Universidade Estadual 

Paulista no curso de Pedagogia e no Programa de Pós-Graduação em Educação 

da UNESP – Marília. Coordena o Grupo de Pesquisa História do Ensino de 

Língua e Literatura no Brasil (do GPHELLB), criado em 1994. 

 Dentre seus livros publicados destaco os seguintes títulos:  

"Em sobressaltos: formação de professora" (Ed. UNICAMP, 1993); 

"Leitura, literatura e escola: sobre a formação do gosto" (Ed. Martins Fontes-

1989); 

"Os sentidos da alfabetização: São Paulo-1876/1994" (Ed. UNESP, 2000); 

"Educação e letramento" (Ed. UNESP, 2004).  

É também organizadora do livro: "Alfabetização no Brasil: uma história de 

sua história" (Cultura Acadêmica/Oficina Universitária, 2011) e autora e 

coautora de diversos artigos, capítulos, organizadora e coorganizadora de livros. 

Destaco que a professora Maria do Rosário obteve em 1997 a Livre Docência 

pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP com o 

trabalho intitulado: Os sentidos da alfabetização: a questão dos métodos e a 

constituição de um objeto de estudo (São Paulo - 1876/1994). 

 A professora Iole Maria Faviero Trindade6 graduou-se em Pedagogia 

Séries Iniciais do 1º Grau no ano de 1987, pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, graduou-se também em Pedagogia Magistério das Matérias 

Pedagógicas no ano de 1988, pela mesma Universidade. Durante os anos de 

1989 e 1990 fez especialização em Supervisão da Educação pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul.  Obteve o título de Mestre em Educação 1993 

pelo Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul. Seu trabalho tinha como título: “A investigação-ação na 

formação do professor alfabetizador” orientado pelo professor Juan José 

Mourino Mosqueira. Entre os anos de 2000 e 2001 fez doutorado sanduíche na 

Universidade do Minho, UMINHO, em Portugal. Em 2001 obteve o título de 

Doutora em Educação pelo Programa de Pós Graduação em Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sua tese tinha como título “A 

                                                           
6Disponível em:  <  http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4707686J0 > 
Acessado em: 06 de dez. 2015. 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4707686J0
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invenção de uma nova ordem para as cartilhas: ser maternal, nacional e 

mestra: queres ler ?, orientado pela professora Rosa Maria Hessel Silveira. 

 Atuou como professora no curso de Licenciatura em Pedagogia da 

Faculdade de Educação da UFRGS. Tem experiência na área de educação, com 

ênfase em Alfabetismo, atuando principalmente nos seguintes temas: 

alfabetização e letramento, cartilhas e livros didáticos de alfabetização, 

discursos, estudos culturais. Atualmente é professora aposentada da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

 Destaco como suas principais obras publicadas, os seguintes livros: 

 “(Des)Caminhos investigativos da alfabetização – RS: 1975-2012”, 

publicado pela editora Paco Editorial no ano de 2015 e do qual é organizadora; 

“Identidades Alfabetizandas: histórias não tão pessoais assim”, publicado 

pela Editora da UFRGS, no ano de 2010;  

“Múltiplas Alfabetizações e alfabetismos”, publicado pela Editora da UFRGS 

em 2008; 

“A invenção de uma nova ordem para as cartilhas: ser maternal, nacional 

e mestra: queres ler? em 2004.  

Também é autora de artigos, capítulos em livros, e concedeu entrevistas 

publicadas etc. 

 Após ter apresentado brevemente as trajetórias acadêmicas das 

professoras Maria do Rosário Longo Mortatti e Iole Maria Faviero Trindade, irei 

me deter às entrevistas-questionários, concedidas por ambas, afim de mostrar 

suas concepções sobre a história da alfabetização. 

 Gostaria de salientar que a entrevista concedida pelas professoras foi feita 

através de um questionário enviado por e-mail que contem 10 perguntas7. A 

entrevista ocorreu desta forma, tanto por que havia a impossibilidade de 

encontra-las pessoalmente, devido à distância geográfica (no caso da professora 

Maria do Rosário, quanto por escolha das entrevistadas. 

                                                           
7 Encontre-se no apêndice 2. 
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 Levando em consideração o levantamento bibliográfico, a leitura de artigos 

e livro, consegui elaborar 10 perguntas que, para mim, contemplavam aspectos 

relacionados à história da alfabetização no Brasil. Aspectos esse que envolvem: 

a história da alfabetização no Brasil, passado e presente, os métodos de 

alfabetização, as cartilhas e seu uso. 

Inicialmente destaco a pergunta 8: “No decorrer da história da 

alfabetização as cartilhas estiveram presentes nesse processo. Como tu 

percebes os diferentes usos desses livros e as peculiaridades de cada 

momento histórico levando em conta a cartilha como material de suporte 

pedagógico?”. É de extrema importância podermos perceber o que as 

professoras Maria do Rosário e Iole Maria pensam sobre como se procedeu o 

uso das cartilhas na história da alfabetização. 

Para Mortatti, 

A cartilha de alfabetização, como a conhecemos, foi “criada” e 
utilizada, não como mero suporte pedagógico, mas como 
constitutiva de uma cultura escolar, em que se tornou 
substitutivo de seu trabalho, como de resto ocorre com outros 
tipos de livros didáticos. (MORTATTI, 2015, p. 9-10) 

Para Trindade, 

As cartilhas foram livros que se ocupavam em explicitar um 
método de alfabetização. Até a década de 1980, a história do 
livro didático no Brasil se restringe à promulgação de decretos-
lei e iniciativas governamentais de criação de comissões e 
acordos que visavam regulamentar uma política aceitável para a 
produção e distribuição de livros. Com o advento dos estudos 
sobre a psicogênese da língua escrita, nos anos 1980, os livros 
de literatura infantil passaram a substituir as cartilhas como 
material didático de alfabetização, embora as escolas 
continuassem a receber e distribuir os livros didáticos recebidos 
do governo. Cadernos de atividades, como os do GEEMPA, por 
exemplo, ilustram o uso didático dado aos livros de literatura 
infantil. Já nos livros produzidos pelo governo federal, desde o 
final dos anos 1990, encontramos títulos que associam a 
aprendizagem ora à Linguagem (Aventura da linguagem, 
Vivenciando a linguagem); ora ao Português (Hoje é dia de 
Português, Língua Portuguesa); ora, ao Letramento associado à 
Alfabetização Linguística; quando não apresentam um título que 
associe a aprendizagem da leitura e da escrita a um ato 
prazeroso (A grande aventura, Bem me quer). Percebe-se 
nesses “novos” livros didáticos a preocupação com a gradação 
dos conteúdos, com a unificação das coleções e com a 
qualidade dos materiais disponibilizados. Tais preocupações 
existiam em relação às cartilhas, resguardadas as orientações 
próprias de cada época. Não importa o título usado pelos autores 
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e editoras, o PNLD orienta que os livros devem privilegiar o eixo 
letramento e o eixo alfabetização desde as primeiras lições. 
(TRINDADE, 2015, p.4-5) 

Destaco também a pergunta 4 “Atualmente, tu acreditas que exista um 

“método” no qual os professores(as) estejam baseando-se para construir 

os processos de alfabetização de seus alunos? Conte sobre suas 

percepções?”, que demostra a forma pela qual as professoras pensam o 

momento atual da alfabetização no Brasil. 

Para Trindade, 

No artigo “Não há como alfabetizar sem método” (TRINDADE, 
2010, p.13-24), defendo, já no título, o uso de um método de 
alfabetização. Ao longo do texto, observo que esse método deve 
considerar a trajetória dos estudos na área da alfabetização e da 
língua materna para a produção de um método ou de uma 
didática da alfabetização (p. 16). Defendo que o mesmo deve, 
além de contemplar a trajetória dos métodos de alfabetização, 
respeitar o processo psicogenético de aquisição da língua 
escrita (p. 17), bem como os estudos mais recentes da área da 
língua materna, envolvendo a exploração das habilidades de 
oralidade, leitura e produção textual, por meio do uso de 
diferentes portadores e gêneros textuais (p. 18), valendo-se, 
ainda, da reatualização que os estudos sobre consciência 
fonológica trazem para o entendimento do processo de ensino e 
aprendizagem da leitura e da escrita (p. 18). Ilustro tal método 
por meio de um esquema de atividades imprescindíveis em um 
planejamento semanal, quais sejam: escrita, leitura e oralização 
de textos, enquanto atividades primordialmente de letramento; 
jogo e ditado (em aula) e atividades de sistematização (por meio 
do tema) focando a escrita, leitura e oralização de palavras, 
enquanto atividades primordialmente de alfabetização (p. 20-
21). Assumo, ao final do texto, que tal proposta “é produto de 
uma trajetória pessoal constituída a partir dos discursos 
circulantes na área da alfabetização, seja no âmbito da sua 
produção, seja no da sua veiculação (p. 23). (TRINDADE, 2015, 
p.3) 

 Para Mortatti, 

Desde pelos menos meados do século XX, no Brasil, não se 
pode falar da utilização de nenhum método “puro” de 
alfabetização. Em práticas pedagógicas, livros didáticos e, 
sobretudo, em políticas públicas, há ecletismo teórico, 
conceitual, metodológico e procedimental, uma espécie de 
mistura de todos os métodos conhecidos (que alguns 
denominam “método da cartilha”), revestida de termos e 
palavras “novas”, com base na teoria construtivista em 
alfabetização, apresentada como “A” verdade científica e 
hegemônica no país desde a década de 1980. (MORTATTI, 
2015, p.6)  
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Sobre os métodos de alfabetização, acredito ser importante ressaltar que, 

assim como está na resposta da questão 5, que trata dos métodos de 

alfabetização e suas relevâncias, segundo Trindade: 

Em artigo publicado em parceira com orientandas de doutorado 
(TRINDADE; MELLO; SILVA, 2015, p. 829-857), na revista 
Educação & Realidade, há uma discussão sobre a 
atualização primeiros métodos de alfabetização em 
propostas contemporâneas, a partir do exame de cada uma 
de nossas teses (TRINDADE, 2001; 2004; SILVA, 2010; 
MELLO, 2012). Nesse artigo, examinamos a trajetória dos 
discursos na área da alfabetização, por meio dos “antigos” 
exame de métodos com soletração e sem soletração, de ordens 
discursivas, como a analítica e a sintética (TRINDADE, 2001; 
2004), e de propostas “atuais” de alfabetização, veiculadas por 
políticas públicas, como a do Programa do Livro Didático (SILVA, 
2010) e a Provinha Brasil (MELLO, 2012), no que concerne a 
implementação e avaliação da alfabetização, a partir da 
implantação do ensino fundamental de nove anos nas escolas 
brasileiras, desde o ano de 2006. Tal exame objetiva localizar a 
atualização dos primeiros métodos de ensino da leitura e da 
escrita e suas ordens discursivas em propostas de alfabetização 
contemporâneas, contextualizando com lições e testes, retirados 
desses materiais. Com a leitura desse artigo é possível constatar 
como estratégias didáticas vistas como tradicionais 
reaparecem nos materiais didáticos e de avaliação 
contemporâneos, quais sejam: a exploração da letra inicial por 
meio da apresentação do alfabeto na sequência convencional, 
ilustrado por figuras e pelo nome de cada uma delas; a 
segmentação das palavras em sílabas; a produção escrita e/ou 
a leitura de palavras formadas por sílabas canônicas e não 
canônicas. (TRINDADE, 2015, p. 2) (grifo meu) 

  

 As palavras em destaque (negrito) são para mostrar que a autora em suas 

discussões sobre os métodos de alfabetização, em especial no artigo citado por 

ela, faz menção à trajetória dos métodos como algo voltado para os “antigos” e 

“atuais” em relação aos seus usos e estratégias.  

 Menciono também para a pergunta 5, a resposta da professora Maria do 

Rosário, 

Não há “ponto de maior relevância” a ser destacado em nenhum 
método de alfabetização. Os motivos desta afirmação podem ser 
encontrados em outras respostas minhas, nesta entrevista. Não 
defendo nenhum dos métodos de alfabetização. Defendo a 
alfabetização como ensino de língua portuguesa, centrado no 
texto como objeto de ensino, do ponto de vista do interacionismo 
lingüístico, como apresento em detalhes, especialmente, em 
Mortatti (2014). (MORTATTI, 2015, p. 6) 
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Por fim, como apreciação das respostas concedidas pelas professoras, 

acredito que seja importante destacar quais as suas perspectivas para a 

alfabetização no Brasil. A pergunta que destaca essa perspectiva é a seguinte: 

“Tu que acompanhaste, através das tuas pesquisas todo o processo de 

constituição e evolução da história da alfabetização, o que tu tens como 

perspectiva para o futuro da alfabetização no Brasil?”. 

Segundo Mortatti, 

As perspectivas não são alvissareiras. A alfabetização no Brasil 
não vem sendo tratada devidamente, como um problema ao 
mesmo tempo pedagógico, cultural, social e político. Como em 
outras áreas da educação, alfabetização é tratada sempre como 
assunto emergencial, que demanda medidas emergenciais (sem 
tempo necessário para pensar e debater) e sob os “auspícios” 
do poder público e suas urgências econômicas, visando ao 
alinhamento às diretrizes de organismos internacionais, como 
discuto em Mortatti (2010, 2013). E a maioria dos pesquisadores 
brasileiros que atuam nesse campo tem preferido se alinhar a 
políticas públicas, que muitos deles elaboram “anonimamente”, 
como sujeitos privados, e as impõem a todos como “verdade 
científica”, sem discussão, mas com vultosos investimentos 
financeiros e recursos públicos, como ocorreu com o PNAIC – 
Pacto nacional pela alfabetização na idade certa e, agora, sem 
debate (transparente e consequente) sobre o documento Base 
Nacional Comum Curricular, que está em fase de “consulta 
pública”. (MORTATTI, 2015, p.7)  

 Segundo Trindade, 

O campo de pesquisa dos Estudos Culturais em uma abordagem 
pós-estruturalista e pós-moderna, que serve de referência aos 
estudos que desenvolvi, permitem que olhe para os discursos 
existentes na área da alfabetização como artefatos culturais. 
Dessa forma, contando com tal aporte teórico, pude passar a 
olhar para os métodos de alfabetização e para a trajetória dos 
estudos nessa área de uma forma que não desqualificasse o 
“antigo” em favor do “novo”.  Tais estudos permitem também que 
lacemos um olhar de estranhamento sobre o que produzimos. 
Dessa forma, pude examinar em meus estudos e sugerir que 
meus alunos e meus orientandos examinassem em seus 
estudos, como as políticas públicas, em diferentes épocas, 
produzem práticas de alfabetização, marcadas por 
determinados discursos e suas representações, podendo, então, 
desnaturalizá-las. Penso que não há uma receita pronta, a ser 
aplicada em série. Penso que quaisquer propostas, como a do 
método que ilustrei na resposta da questão anterior, são 
provisórias, parciais, locais, contextuais e históricas. Elas devem 
servir de ferramenta útil aos alfabetizadores e às escolas, com 
vistas a qualificar sempre mais o processo de ensino e de 
aprendizagem da leitura e da escrita. (TRINDADE, 2015, p.3) 
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Acredito que as respostas concedidas pelas professoras Iole Maria e 

Maria do Rosário foram fundamentais para que eu pudesse perceber e 

compreender, como aconteceu a história da alfabetização, mais especificamente 

relacionado aos métodos de alfabetização, as cartilhas e as perspectivas para o 

futuro, em âmbito nacional, mas também focando nos estados de São Paulo e 

Rio Grande do Sul. 
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5 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

Para iniciar as considerações acredito que seja importante relembrar o 

objetivo que norteou esta pesquisa e que no seu desenvolvimento tentou ser 

contemplado. Quero ressaltar que o objetivo geral deste trabalho é conhecer a 

produção sobre história da alfabetização (SP – RS) através da localização da 

literatura pertinente, pretendeu-se compreender, refletir sobre os marcos, as 

predominâncias temáticas, os locais de produção de conhecimentos sobre a 

questão, traçando um panorama sobre a história da alfabetização em São Paulo 

e Rio Grande do Sul (do final do século XIX até os dias atuais). 

Pensando no objetivo que foi traçado no início desta pesquisa, faço alguns 

destaques: durante o levantamento bibliográfico em sites acadêmicos utilizando 

como descritores “história da alfabetização” e “história da alfabetização no Brasil” 

percebi que o fato de mudar uma palavra apenas, trazia uma gama maior de 

trabalhos publicados. Assim como citado anteriormente, destaco após ter 

concluído o levantamento bibliográfico que há, no estado de São Paulo, um 

número maior de teses, dissertações e artigos sobre a temática. Os trabalhos 

encontrados concentram sua publicação no período entre 1998 e 2015 e tê-los 

organizados em tabelas me auxiliou na compreensão. 

Quanto aos métodos de alfabetização e às cartilhas, destaco que foi de 

extrema importância e muito esclarecedor ter lido o livro da professora Maria do 

Rosário Longo Mortatti (2000) e o livro da professora Iole Maria Faviero Trindade 

(2004) (leitura parcial) para que se pudesse compreender a história da 

alfabetização no Brasil (SP – RS) e de que forma cada método era aplicado e 

assimilado pelas professoras e pelos alunos. Pude, assim, pensar sobre como 

as cartilhas eram elaboradas e passavam a fazer parte do cotidiano escolar. 

Acredito que consegui sistematizar algumas informações principais sobre as 

cartilhas e métodos durante o capítulo que trata sobre esse assunto. 

 Sobre as entrevistas, destaco que a disponibilidade das professoras Maria 

do Rosário e Iole Maria em responder às perguntas foi de suma importância para 

que se pudesse compreender, através de suas respostas, suas concepções 

sobre a história da alfabetização, bem como as características da produção das 

cartilhas e da utilização dos métodos de alfabetização.  
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Assim como eu citei no início deste trabalho, pretendo que o mesmo tenha 

sido o início das minhas pesquisas sobre o assunto e que possa ter continuidade 

em outro nível de ensino, mais especificamente no Mestrado. Existem inúmeras 

outras abordagens para serem feitas acerca da História da Alfabetização, pois 

este é um campo riquíssimo em estudos e materiais de modo que muitos podem 

ser os desdobramentos e reflexões. 
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TIPO DE TRABALHO / TÍTULO / AUTOR / ORIENTADOR(A) / ANO 



35 
 

UNIVERSIDADE 

Dissertação 

Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul 

Abecedários, Brasil: contribuições à história dos 
impressos e sua circulação nos anos 1936 a 

1984 

MARIANA VENAFRE PEREIRA DE SOUZA 

Orientador(a): Maria Stephanou 

2015 

Tese 

Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul 

A invenção de uma nova ordem para as 
cartilhas: ser maternal, nacional e mestra: 

queres ler? 

IOLE MARIA FAVIERO TRINDADE 

Orientador(a): Rosa Maria Hessel Silveira 

2001 

LOCAL DA PESQUISA 

SCIELO 

DESCRITOR 

História da alfabetização no Brasil 

TIPO DE TRABALHO / 

UNIVERSIDADE 

TÍTULO / AUTOR / ORIENTADOR(A) / ANO 

Cad. cedes vol.20 no.52 campinas nov. 
2000 

Cartilha de alfabetização e cultura escolar: um 
pacto secular 

MARIA DO ROSÁRIO LONGO MORTATTI 

2000 

Artigo 

rev. bras. educ.; 15(44); 264-281; 2010-
08 

Uma genealogia dos impressos para o ensino 
da escrita no Brasil no século XIX 

ISABEL CRISTINA ALVES DA SILVA FRADE 

2010 

LOCAL DA PESQUISA 

SCIELO 

DESCRITOR 

História da alfabetização 

TIPO DE TRABALHO / 

UNIVERSIDADE 

TÍTULO / AUTOR / ORIENTADOR(A) / ANO 

Artigo 

Bakhtiniana, rev. estud. discurso; 8(1); 
233-253; 2013-06 

Reflexões sobre as vozes contribuintes para a 
constituição da subjetividade profissional do 

docente alfabetizador 

MARIA LIDIA SICA SZYMANSKI; IVETE 
JANICE DE OLIVEIRA BROTTO 

2013 

educ. soc.; 32(114); 103-120; 2011-03 

 

O método de ensino da leitura e da escrita 
concretizado no método lição de coisas 

CLÁUDIA MARIA MENDES GONTIJO 

2011 



36 
 

LOCAL DA PESQUISA 

CADERNOS DE HISTÓRIA DA 
EDUCAÇÃO 

DESCRITOR 

História da alfabetização 

TIPO DE TRABALHO / 

UNIVERSIDADE 

TÍTULO / AUTOR / ORIENTADOR(A) / ANO 

Cadernos de história da educação – v. 
11, n. 1 – jan./jun. 2012 

Um estudo da história da alfabetização através 
de cadernos escolares (1943-2010) 

ELIANE PERES 

2012 

LOCAL DA PESQUISA 

RESVISTA BRASILEIRA DE HISTÓRIA 
DA EDUCAÇÃO 

DESCRITOR 

História da alfabetização 

História da alfabetização no Brasil 

TIPO DE TRABALHO / 

UNIVERSIDADE 

TÍTULO / AUTOR / ORIENTADOR(A) / ANO 

  
Nenhum trabalho encontrado 

LOCAL DA PESQUISA 

CAPES – Periódicos 

DESCRITOR 

História da alfabetização 

TIPO DE TRABALHO / 

UNIVERSIDADE 

TÍTULO / AUTOR / ORIENTADOR(A) / ANO 

Artigo 

História da Educação, 01 July 2012, 
Vol.6(11), pp.147-168 

As cartilhas e a história da alfabetização no 
Brasil: alguns apontamentos 

FRANCISCA IZABEL PEREIRA MACIEL 

2012 

Artigo Considerações sobre a história da alfabetização 
no Brasil: produção acadêmico-científica e a 

constituição do campo de pesquisas 

ANGÉLICA PALL ORIANI 

2012 

Artigo 

História da Educação, 1 September 2015, 
Vol.19(47), pp.297-311 

A constituição dos acervos do Grupo de 
Pesquisa História da Alfabetização, Leitura, 

Escrita e dos Livros Escolares e sua 
contribuição para as investigações em 

educação 

ELIANE TERESINHA PERES, CHRIS DE 
AZEVEDO RAMIL  

2015 

Artigo 

Cadernos Cedes, 01 Abris 2013, 
Vol.33(89), pp.15-34 

Um balanço crítico da "década da alfabetização" 
no Brasil 

MARIA DO ROSÁRIO LONGO MORTATTI 



37 
 

2013 

Artigo 

Educar em Revista, 01 June 2011(40), 
pp.141-158 

Alfabetização no Espírito Santo: o método 
mútuo ou monitorial 

CLÁUDIA MARIA MENDES GONTIJO 

2011 

Dissertação 

Universidade Federal de Minas Gerais 

Cartilhas de alfabetização: subsídios para a 
compreensão da história da alfabetização 

mineira (1930-1945) 

KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA 
CAMPELO 

2007 

Dissertação 

Universidade Federal de Minas Gerais 

Lúcia Casasanta e o método global de contos: 
uma contribuição à história da alfabetização em 

Minas Gerais 

FRANCISCA IZABEL PEREIRA MACIEL 

Orientador(a):  Magda Becker Soares 

2001 

Tese 

Universidade Estadual de Campinas. 
Instituto de Estudos da Linguagem 

História da alfabetização no Brasil: a 
constitutição de sentidos e do sujeito da 

escolarização 

MARIZA VIEIRA DA SILVA 

Orientador(a): Eni De Lourdes Puccinelli Orlandi 

1998 

Artigo 

Nuances: Estudos sobre Educação, 01 
July 2011, Vol.9(9/10) 

 

Alfabetização nas décadas de 1950-1980, 
segundo registros de memórias: um estudo 

sobre as práticas pedagógicas e a presença e 
significado da família no período da 

ALFABETIZAÇÃO 

JOSEFA APARECIDA GONÇALVES GRIGOLI 

2011 

Artigo 

História da Educação, 2009, Vol.13(27), 
pp.245-266 

 

Um estudo sobre a leitura analytica (1909), de 
Theodoro de Moraes (1877-1956) 

 BÁRBARA CORTELLA PEREIRA 

2009 

Artigo 

Educação: Revista do Centro de 
Educação UFSM, 01 November 2007, 

Vol.32(1), pp.21-40 

Métodos de alfabetização, métodos de ensino e 
conteúdo da alfabetização: perspectivas 

históricas e desafios atuais 

ISABEL CRISTINA ALVES DA SILVA FRADE 

2007 

Artigo 

Educação e Pesquisa, 01 December 
2004, Vol.30(3), pp.493-511 

Aprender a ler entre cartilhas: civilidade, 
civilização e civismo pelas lentes do livro 

didático 



38 
 

CARLOTA BOTO 

2004 

Artigo 

História da Educação, 01 June 2012, 
Vol.3(5), pp.123-140 

Método analítico, cartilhas e escritores didáticos: 
ensino de leitura em São Paulo (1890-1920) 

MARIA DO ROSÁRIO LONGO MORTATTI 

2012 

Artigo 

História da Educação, 01 August 2013, 
Vol.17(41), pp.177-194 

Educação na primeira república: alfabetização e 
cultura escolar na revista de ensino (1902-1910) 

LOUISA CAMPBELL MATHIESON 

2013 

Artigo 

História da Educação, 01 June 2012, 
Vol.7(14), pp.173-193 

Escolha de livros de alfabetização: dialogando 
com permanências históricas e com modelos 

atuais de inovação 

ISABEL CRISTINA ALVES DA SILVA FRADE 

2012 

Artigo 

História da Educação, 01 July 2012, 
Vol.2(4), pp.49-56 

João de Deus, a cartilha maternal e o ensino da 
leitura em Portugal 

CÁTIA REGINA G. A. DE OLIVEIRA 

2012 

Dissertação 

USP 

Cartilha do operário: alfabetização de 
adolescentes e adultos em são Paulo (1920-

1930) 

ANDRESSA CRISTINA COUTINHO BARBOZA 

Orientador(a): Maurilane de Souza Biccas 

2006 

Tese 

. Universidade Estadual Paulista "Júlio De 
Mesquita Filho" 

 

O aproveitamento da ordem de aquisição das 
sílabas nas cartilhas adotadas no município de 

Catalão-GO 

GISELE DA PAZ NUNES 

Orientador(a): Gladis Massini-Cagliari 

2006 

Dissertação 

Universidade Estadual de Campinas. 
Instituto de Estudos da Linguagem 

Insatisfação convertida em interrogações: do 
método da palavração a adoção do texto escrito 

na alfabetização de adultos 

ANA CLAUDIA FERREIRA LOPES 

Orientador(a): Maria Laura Trindade Mayrink-
Sabinson 

1999 

Artigo A produção de identidades alfabetizandas sul-
rio-grandenses na intersecção de influências 

européias e latino-americanas 



39 
 

Educação, 01 January 2004, Vol.2(53), 
pp.303-318 

IOLE MARIA FAVIERO TRINDADE 

2004 

Dissertação 

Universidade Estadual Paulista 

A formação do professor alfabetizador no IE 
prof. Stélio Machado Loureiro, de Birigüi/SP 

(1961-1976) 

ÁUREA ESTEVES SERRA 

Orientador(a): Maria do Rosário Longo Mortatti 

2004 

Artigo 

História da Educação, 01 July 2012, 
Vol.8(16), pp.91-106 

O circuito cultural das cartilhas no primeiro 
governo republicano sul-rio-grandense 

IOLE MARIA FAVIERO TRINDADE 

2012 

Dissertação 

Universidade Estadual Paulista 

 

O método analítico para o ensino de leitura em 
"série de leitura Proença" (1926-1928), de 

Antonio Firmino Proença 

MONALISA RENATA GAZOLI 

Orientador(a): Maria do Rosário Longo Mortatti 

2010 

LOCAL DA PESQUISA 

CAPES – Periódicos 

DESCRITOR 

História da alfabetização no Brasil 

TIPO DE TRABALHO / 

UNIVERSIDADE 

TÍTULO / AUTOR / ORIENTADOR(A) / ANO 

Dissertação 

Universidade Estadual Paulista. 
Faculdade De Filosofia E Ciências De 

Marília. 

Série "leituras infantis" (1908-1919), de 
Francisco Vianna e a história do ensino da 

leitura no Brasil 

ANGÉLICA PALL ORIANI 

Orientador(a): Maria do Rosário Longo Mortatti 

2010 

Dissertação 

. Universidade Estadual Paulista. 
Faculdade De Filosofia E Ciências.  

Theodoro de Moraes (1877-1956): um pioneiro 
na história do ensino da leitura pelo método 

analítico no Brasil 

BÁRBARA CORTELLA PEREIRA 

Orientador(a): Maria do Rosário Longo Mortatti 

2009 

Tese 

Universidade Estadual Paulista. 
Faculdade De Filosofia E Ciências De 

Marília. 2010 

Um estudo sobre a proposta para formação 
continuada de professores de leitura e escrita 

no Programa Pró-Letramento: 2005-2009 

LEONEIDE MARIA BRITO MARTINS 

Orientador(a) Maria do Rosário Longo Mortatti 

2010 



40 
 

Artigo 

História da Educação, 01 April 2015, 
Vol.19(45), pp.103-125 

Medidas de controle da circulação do livro 
didático para o ensino de leitura e escrita em 
São Paulo: atuação da comissão revisora de 

1918 

FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA; 
THABATHA ALINE TREVISAN 

2015 

Dissertação 

USP 

Formação contínua, leitura e literatura no 
Programa de Formação de Professores 

Alfabetizadores - PROFA 

ARIANE GOMES DE LIMA 

Orientador(a): Jose Cerchi Fusari 

2008 

Dissertação 

Universidade Estadual Paulista "Júlio De 
Mesquita Filho" Faculdade De História, 

Direito E Serviço Social. 2005 

Representações e apropriações do ensino 
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APÊNDICE 2: Entrevista-questionário:  

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Faculdade de Educação 

Licenciatura em Pedagogia 

Aluna: Franciele Menger Melo 

Orientadora: Prof.ª Dr. Natália de Lacerda Gil 

Trabalho de Conclusão de Curso / Temática: “História da Alfabetização no 

Brasil” 

 

Entrevista  

 

1. No decorrer de tuas pesquisas, tu entraste em contato com as fontes 

primárias (materiais) para que o teu trabalho pudesse ser desenvolvido. 

Conte um pouco como foi poder buscar, analisar, trabalhar com essa 

documentação. 

 

2. Como descrevem ou qualificam a produção historiográfica sobre os 

métodos e materiais de alfabetização nas últimas décadas no Brasil? 

 

 

3. Se tu pudesse destacar algum ponto de maior relevância em cada um dos 

métodos de alfabetização que estiveram e nos métodos que estão 

presentes no cotidiano da sala de aula, quais seriam esses destaques? 

 

 

4. Atualmente, tu acreditas que exista um “método” no qual os 

professores(as) estejam baseando-se para construir os processos de 

alfabetização de seus alunos? Conte sobre suas percepções? 
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5. Tu que acompanhaste, através das tuas pesquisas todo o processo de 

constituição e evolução da história da alfabetização, o que tu tens como 

perspectiva para o futuro da alfabetização no Brasil? 

 

 

6. Se tu pudesse organizar, brevemente, como evoluiu a história da 

alfabetização no Brasil, desde os seus primeiros achados até os dias 

atuais, quais seriam os  pontos que tu destacaria?  

 

 

7. Durante os teus estudos sobre os métodos de alfabetização, quais os 

avanços e quais os retrocessos tu pudeste perceber? 

 

 

8. No decorrer da história da alfabetização as cartilhas estiveram presentes 

nesse processo. Como tu percebe os diferentes usos desses livros e as 

peculiaridades de cada momento histórico levando em conta a cartilha 

como material de suporte pedagógico? 

 

 

9. Tu acreditas que no decorrer da história da alfabetização os momentos 

históricos vivenciados nas diferentes regiões do país puderam “deixar 

marcas” nesse processo histórico?  

 

 

10. Quanto ao processo de formação de professores alfabetizadores. Como 

tu percebe o desenvolvimento e a constituição desses docentes?  
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ANEXOS 

ANEXO 1: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Maria do Rosário 

Longo Mortatti. 

 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE ENSINO E CURRÍCULO 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

PESQUISA: As pesquisas sobre História da alfabetização no Brasil 

 

ALUNA: Franciele Menger Melo, sob orientação da Profa. Dra. Natália de 

Lacerda Gil. 

 

1. NATUREZA DA PESQUISA: Esta pesquisa está vinculada ao Curso de 

Licenciatura em Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul, é produzida para fins de Trabalho de Conclusão de Curso 

e tem como objetivo delinear a produção sobre história da alfabetização no 

Brasil. Através da localização da literatura pertinente, pretende-se compreender, 

analisar, refletir sobre os marcos, as predominâncias temáticas, os locais de 

produção de conhecimentos sobre a questão, traçando um panorama sobre a 

história da alfabetização no Brasil (do final do século XIX até os dias atuais). 

 

2. PARTICIPANTES DA PESQUISA: Duas professoras. 

 

3. ENVOLVIMENTO NA PESQUISA: Será realizada uma entrevista com cada 

uma das duas professoras que se dispuserem a participar da citada pesquisa. 

Estas entrevistas serão utilizadas no Trabalho de Conclusão de Curso para fins 

de análise e reflexão.  

Sempre que você quiser mais informações sobre este estudo, poderá entrar em 

contato com a Profa. Natália Gil, pelo e-mail natalia.gil@uol.com.br ou fone (51) 

mailto:natalia.gil@uol.com.br
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81572604, ou com a estudante Franciele Menger Melo, pelo e-mail 

fran.menger@gmail.com ou fone (51) 99276876. 

 

4. RISCOS E DESCONFORTO: A participação nesta pesquisa não traz 

complicações legais de nenhuma ordem a seus participantes e os procedimentos 

utilizados obedecem aos critérios da ética na Pesquisa. 

 

5. CONFIDENCIALIDADE/AUTORIA: Como as entrevistadas são 

pesquisadoras reconhecidas na área de educação por sua produção científica 

acerca da temática, seus nomes serão mencionados e a autoria das respostas 

ao questionário lhes será atribuída.  

 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para 

que participe desta pesquisa. Para tanto, preencha os itens que abaixo: 

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, Maria do Rosário Longo 

Mortatti, de forma livre e esclarecida, concordo em participar desta pesquisa e 

autorizo a utilização de minha entrevista única e exclusivamente para o 

desenvolvimento da pesquisa em questão, estando vedada reprodução parcial 

ou total da entrevista em outros meios e de outras formas. A entrevista pode ser 

citada, desde que acompanhada da referência:  

MORTATTI, M. R. L. Entrevista concedida a Franciele Menger Melo. Marília/SP, 

23/11/2015. (digitada). 

 

Dados para contato: 

Telefone(s): (14) 98128-9440 

E-mail: mrosario@marilia.unesp.br 

 

 

mailto:fran.menger@gmail.com
mailto:mrosario@marilia.unesp.br
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Agradeço a sua colaboração para a realização desta atividade de pesquisa e 

coloco-me à disposição para esclarecimentos adicionais. A pesquisadora 

orientadora desta pesquisa é a Profa. Dra. Natália de Lacerda Gil, do 

Departamento de Estudos Básicos da Faculdade de Educação da UFRGS. 

Maiores informações pelos telefones: (51) 99276876 ou 

fran.menger@gmail.com (com Franciele Menger Melo) ou 

natalia.gil@uol.com.br (Profa. Dra.  Natália de Lacerda Gil). Maiores informações 

Comitê de Ética em Pesquisa UFRGS (51) 3308.3629. 

 

 

 

__Franciele Menger Melo_                             __Natália de Lacerda Gil__ 

      Aluna pesquisadora                                      Professora orientadora 

 

 

Data: 24 de novembro de 2015. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

mailto:fran.menger@gmail.com
mailto:natalia.gil@uol.com.br
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ANEXO 2: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Iole Maria Faviero 

Trindade. 
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