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INTRODUÇÃO 

 

Este artigo tem por objetivo discutir os resultados de uma pesquisa cuja finalidade foi 

investigar a alfabetização no Espírito Santo, na década de 1950. Tomaremos, neste 

texto, um dos recortes do estudo que consistiu na análise das práticas de 

alfabetização, a partir de depoimentos de professoras alfabetizadoras que atuaram 

nessa época e da análise das cartilhas utilizadas. Assim, considerando a abordagem 

qualitativa sócio-histórica de pesquisa, entrecruzamos as vozes das professoras da 

época e as demais fontes encontradas para configurar as práticas de alfabetização.  

 

As entrevistas realizadas foram semiestruturadas. Esse tipo de entrevista permitiu 

que as professoras falassem livremente sobre suas experiências pedagógicas de 

ensino da leitura e da escrita. Os sujeitos entrevistados foram professoras que 

apresentavam diferentes trajetórias acadêmicas e experiências no campo 

educacional. Detalharemos essas experiências no momento em que apresentarmos 

os depoimentos das professoras. 

 

Ao buscarmos a aproximação com essas professoras e com as práticas vivenciadas 

por elas, utilizamos a metodologia de pesquisa denominada documental. Esses 

documentos foram analisados a partir de uma abordagem dialógica de linguagem 

que possibilitou reflexões que evidenciaram a necessidade de repensarmos as 

práticas de alfabetização que valorizam o eixo da codificação e da decodificação por 

meio do desmembramento de palavras em sílabas descontextualizadas. 

 

Nessa direção, revisitamos trabalhos realizados na perspectiva histórica, no campo 

de alfabetização, como os de Mortatti, (2000), Trindade, (2004), Maciel, (2001), 

Santos, (2001), Amâncio, (2000), Frade e Maciel, (2006). Dentre esses trabalhos, 

                                                           

1 Mestre em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo, professora pedagógica nas 
Redes Municipal de Educação de Vitória e Estadual-ES e membro do Núcleo de Estudos e Pesquisas 
em Alfabetização, Leitura e escrita do Espírito Santo (NEPALES – UFES/CE/PPGE). 



 

 

2

dois abrangeram períodos históricos mais longos: Mortatti (2000) e Trindade (2004), 

que centraram suas análises nas polêmicas e debates em torno dos métodos 

sintéticos e analíticos e das cartilhas. Essa busca nos possibilitou ver que, no 

Espírito Santo, havia dois trabalhos desenvolvidos em torno da história da 

alfabetização no Espírito Santo: Gontijo (2008) e Gomes (2008). No entanto, na 

década em foco, não encontramos trabalhos dessa natureza. Dessa forma, 

consideramos fundamental realizar a pesquisa no sentido de analisar o processo 

que conformou determinadas práticas nesse período.  

 

 

AS PRÁTICAS DE ALFABETIZAÇÃO E AS CARTILHAS USADAS PARA 

ENSINAR A LER E A ESCREVER 

 

Como mencionado, com a finalidade de analisar as práticas de alfabetização 

experimentadas por professores na década de 1950 e saber quais cartilhas 

orientaram essas práticas, entrevistamos professores leigos, conhecidos como 

docentes de emergência, professores com titulação de normalistas, professores que 

moravam e atuavam no meio rural, professores que residiam na cidade, mas 

trabalhavam no meio rural e professores que atuavam nos grupos escolares do meio 

urbano. 

 

Iniciamos com a entrevista realizada em junho de 2007, com uma professora, hoje 

com 68 anos de idade, que atuou como normalista na classe de alfabetização por 12 

anos. Ela Iniciou a sua carreira em 1956, no Grupo Escolar Governador Lindemberg, 

em Barra de São Francisco.2  Diz a professora (2007): 

 
[...] Eu tinha pavor de feriado, sábado e domingo porque as crianças 
esqueciam tudo o que eu havia ensinado [...]. Fui para o Grupo Escolar 
Padre de Anchieta.3 
[...] A primeira cartilha que utilizei eu não lembro o nome, mas ela falava 
sobra A PATA NADA. O método que usava ia da frase à sílaba. Eu jogava a 
história e pegava uma palavra-chave. Não me preocupava com a leitura da 
frase, mas sim com a palavra-chave (DEBALDE, 2007). 
 

                                                           

2 Barra de São Francisco é uma cidade situada na região norte do Estado do Espírito Santo. 

3 O Grupo Escolar Padre Anchieta está localizado em Vitória, capital do Estado do Espírito Santo. 
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A professora não recordava o título da cartilha e nem o seu autor, mas se lembrava 

da metodologia utilizada, porque tinha um dos cadernos usados para planejar suas 

aulas. Ela nos apresentou o seu primeiro caderno de planejamento que iniciava com 

a atividade “A Pata Nada” e com descrição detalhada da sequência didática 

utilizada. Com o intuito de descobrir qual cartilha e qual o método em uso, 

entrecruzamos o texto do plano de aula com a fala da professora e chegamos à 

Cartilha Sodré.4 Nas Figuras 1 e 2, observamos a semelhança do plano construído 

pela professora com a página da cartilha: 

 

 

 

 

 

Assim, conforme a Figura 3, verificamos que professora planeja observando os 

passos sugeridos no manual da cartilha. No final da página do caderno (Figura 1), a 

professora escreve “O que a pata está fazendo?”. Nas figuras 3 e 4, conforme 

escrito pela professora, “Com a resposta, iniciamos nossa aula”. A resposta 

                                                           

4 Mortatti (2000) informa que sua autora, Benedicta Stahl, foi diplomada pela Escola Normal de 
Piracicaba, em 1919, e era esposa do professor Abel Sodré (1900-1970). A Cartilha Sodré foi 
publicada pela Cia. Editora Nacional, em 1940, sendo “[...] posteriormente remodelada por sua filha, 
Isis Sodré Vergamini, tendo vendido, até o ano de 1996, 30 milhões de exemplares” (p. 204). Na 
edição em análise, encontramos o indicativo de que o seu uso foi autorizado pelo Ministério da 
Educação e Cultura, sob o registro nº 1.598. 
 

Figura1: Primeira lição de 
alfabetização do plano de aula 

Fonte: Acervo da pessoal da 
professora. 

Figura 2: Primeira lição da 
cartilha Sodré 

Fonte: Acervo do CEALE. 
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esperada é a frase “A pata nada”. Vejamos como ela registrou os passos a serem 

seguidos na condução da aula: 

 

 
Figura 3: Passos metodológicos da primeira aula de  alfabetização 

Fonte: Acervo pessoal da professora. 

 

A partir da resposta que deverá ser “a pata nada”, a professora inicia o estudo da 

sílaba PA, usando tipos diferentes de alfabetos. É interessante o modo como ensina 

o alfabeto de imprensa. Ele é usado em livros e, por isso, é necessário desenhar o 

livro no quadro-de-giz, antes de escrever a sílaba PA com esse tipo de alfabeto.  

 

No texto da professora, há indicação de que as primeiras lições da cartilha são 

trabalhadas no quadro-de-giz. Os alunos só recebiam a cartilha no momento em que 
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já sabiam ler, pois, conforme afirma a professora, é para isso que servem os livros. 

Nesse sentido, a professora segue os passos sugeridos no manual, que orienta o 

professor a entregar a cartilha aos alunos somente após o ensino da quinta lição.  

 

Outra professora também relatou sobre o uso da Cartilha Sodré. Essa professora 

tem atualmente 74 anos de idade e teve seu ingresso no magistério no ano de 1956. 

Ela atuou quatro anos como alfabetizadora em escola singular5 e mais quatro anos 

no grupo escolar. Iniciou sua carreira como normalista, prosseguiu seus estudos e 

hoje está com a titulação de pós-doutora em educação.  Relata a professora (2007): 

 

[...] Primeiro as noções de como pegar no lápis... era uma adaptação a um 
novo ritmo de vida de estudante... depois dessa preparação, três semanas, 
dependendo, a gente partia para o ensino das palavras. As letras vinham 
depois, e eram sílabas formando palavras, a ideia, o sintagma, ensinava o 
sintagma dentro de uma história, o aluno pegava a imagem e memorizava. 
A partir da memorização, [é] que vinha a alfabetização. Memorizava 
imagens, as sílabas e depois vinham as letras e só depois que aprendiam... 
formavam palavras e aprendiam a ordem do alfabeto. Quando aprendi, não, 
quando aprendi demorei para aprender a ler. Fui a mais retardada da minha 
casa... tinha uma memória muito ativa. Primeiro: a cartilha e a tabuada eram 
roxos e isso eu detestava!  Depois tinha que falar a, b, c, d... depois tinha 
que falar ‘B’ mais ‘A’  ‘BA’... mas, quando chegava no CU, eu nunca falava... 
não entendia... por isso, quando eu alfabetizei, procurei usar imagem 
sílabas e palavra por causa do problema que eu tive. Já que tive esse 
problema, não queria que meus alunos também tivessem, aí então gostei 
quando apareceu a cartilha da pata, ‘A PATA NADA’ (Figura 4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

5 Escola singular era escola em que atuava um só professor com várias turmas. Era típica do meio 
rural. 
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Figura 04: Capa da cartilha Sodré, de Benedicta Stahl Sodré, 19656 

Fonte: Acervo do CEALE. 

 

A cartilha tem um método próprio, O método Sodré, ou Alfabetização rápida. Todas 

as lições são organizadas de acordo com o processo “rápido”. O processo é 

considerado rápido, porque os alunos são inseridos imediatamente na aprendizagem 

das sentenças, palavras e sílabas, sem que haja um período preparatório.  Ela traz, 

ainda, orientações didáticas aos professores, que são divididas em sete partes, de 

autoria de Abel de F. Sodré e Benedicta Sthal Sodré. Conforme orientação 

metodológica, a primeira parte do ensino da leitura deve constar de uma exploração 

dialogada com os alunos. As orientações para o desenvolvimento da 1ª lição se 

configuram em norma geral para todas as demais lições da cartilha: 

 

A 1ª sentença – a pata nada – constituirá a 1ª lição. O professor, depois de 
mostrar uma gravura correspondente à mesma, e após ter conversado 
alguns minutos com a classe para despertar a atenção dos alunos, 
escreverá na lousa a sentença que, com o auxílio de perguntas, conseguiu 
das crianças. Dirá então a classe: ‘Vamos ver quem é capaz de ler o que o 
giz escreve’. Mandará que os alunos leiam (um de cada vez). Depois 
escreverá somente a palavra pata. Feito isto, o professor explicará às 
crianças que a palavra pata é pronunciada em duas vezes e então 
escreverá pa ta. Após isto, dirá aos alunos: Vamos aprender escrever bem 
o primeiro pedacinho da palavra pata’. Escreverá muitas vezes (escrevendo 
e falando) a sílaba pa. Mandará que alguns alunos acompanhem com o giz 
ou com o ponteiro o traçado de um pa. Convidará algumas crianças para 
irem escrever um pa no quadro-negro. Apagando, então, todo o quadro, o 
professor escreverá com uma boa letra um pa que servirá de modelo para a 
cópia imediata. Para esta cópia o, professor distribuirá a cada aluno ¼ de 
uma folha de papel. A primeira aula de linguagem escrita será ocupada 
somente com a cópia da sílaba pa [...]. 

 

                                                           

6 Esse foi o único número a que tivemos acesso. 
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Na aula seguinte, o professor, depois de haver recordado a sílaba já dominada, 

passará a ensinar outra, seguindo o mesmo processo. 

 

Depois de dominadas umas cinco ou seis sílabas, a capacidade perceptiva da 

criança se desenvolverá extraordinariamente, podendo avançar duas, e às vezes, 

três sílabas por dia, conforme a classe. 

 

É de grande vantagem cada aluno ter o seu papelão com as sílabas estudadas. 

Nesse papelão, o professor escreverá as sílabas à medida que forem sendo 

ensinadas, cada sílaba deverá ser escrita em letras de forma (com lápis azul) e em 

manuscrito (com lápis vermelho) (SODRÉ; SODRÉ, 1965, p. 6). 

 

Dessa forma, as orientações contidas na primeira parte apresentam o ensino da 

leitura e da escrita, iniciando, primeiro, pela sentença, porém com passagem rápida 

por ela, visto que o que se pretende é o aprendizado da sílaba e não do sentido da 

sentença. A sentença e a palavra são apenas pretextos para se chegar às partes 

menores da língua. Na primeira parte, as sílabas são todas formadas pela vogal “a” 

e todas as demais lições obedecem à mesma sequenciação didática, passo a passo, 

incluindo até o que o professor deve dizer aos alunos a cada momento. Após 

exaustivo treino da sílaba em estudo, surge a promessa de que, se, desde a 

primeira aula de linguagem escrita, houver treino e cópia da sílaba pa, “O resultado 

será logo animador. Raros serão os alunos que não escreverão de maneira legível 

esta sílaba” (SODRÉ, 1965, p. 6).  

 

Assim, apesar de a cartilha traduzir modos de ensino considerados novos pela 

professora, pois se contrapunham aos métodos que iniciam o ensino pelas unidades 

menores da língua, podemos concluir, de acordo com Braggio (1992), ao analisar a 

concepção de linguagem que sustenta o trabalho de alfabetização proposto na 

cartilha Caminho Suave de autoria de Branca Alves de Lima, que também a Cartilha 

Sodré, assim como as práticas decorrentes dela, considera a linguagem como um 

sistema que pode ser separado em unidades menores, “[...] sem levar em conta a 

maneira como estes constituintes interligados são usados em comunicações orais. 

Não se dá nenhuma atenção ao significado, aos usos e funções da linguagem, ao 



 

 

8

contexto onde é produzida” (BRAGGIO, 1992, p.9). Desse modo, a sentença, a 

palavra é apenas um pretexto para ensinar a sílaba. 

 

Ouvindo outra professora alfabetizadora, chegamos ao uso de outras cartilhas que 

foram utilizadas pelos professores no Espírito Santo no período estudado. Ela iniciou 

a sua carreira no magistério em 1946. Atuou como alfabetizadora no período de três 

anos, na Escola Vasco Coutinho, situada até hoje na cidade de Vila Velha. Com a 

formação de Normalista, prosseguiu seus estudos até obter a titulação de doutorado, 

em Administração Escolar. No período desta entrevista, ocupava o cargo de 

presidente do Conselho Estadual de Educação. Diz a professora: 

 

[...] no Grupo Escolar Vasco Coutinho, já se desenvolvia o interesse pelo 
método global. A cartilha usada no estado era a cartilha da LILI. ‘Eu me 
chamo Lili. Eu comi muito doce!. Você gosta de doce? Eu gosto tanto de 
doce!’ Essa era a primeira lição da cartilha. Então já se comentava o 
Método Global, mas eu continuava alfabetizando pelo Método Sintético. A 
Élcia Carvalho alfabetizava pelo Método Global. Quando eu entrei... porque 
era o que eu tinha aprendido na escola a trabalhar... No estágio, inclusive, 
foi alfabetização pelo Método Sintético. Eu considerava que era muito mais 
fácil para o nível das crianças [...] aprender, vamos dizer assim... 
foneticamente, do que aprender por textos inteiro no começo. Eu não tinha 
muita experiência, não, mas era capaz de perceber alguns problemas na 
aprendizagem pelo Método Global. Ah! era época da gestalt, né? Imperando 
o gestaltismo, é Psicologia [...] todos admitiam que a aprendizagem da 
forma [...] era mais importante, que o texto era mais importante do que 
começar pelas letras (ROCHA, 2007l). 

 

A professora aprendeu, na escola normal, a alfabetizar pelo Método Sintético e 

conservou essa orientação em sua prática. Todavia, ela informa que, no Espírito 

Santo, se disseminou a prática de alfabetização por meio do Método Global 

concretizado na cartilha intitulada O Livro de Lili, de autoria de Anita Fonseca. 

 

Juntamos a afirmativa da autora à voz de outra professora que seguia a orientação 

teórica do Método Global de ensino da leitura e da escrita. Essa professora 

ingressou no magistério em 1950, formou-se em normalista e permaneceu com essa 

graduação até aposentar-se.  Diz a professora sobre a sua prática: 

 

Fiquei muito feliz como professor, por ter aprendido o método que achei que 
as crianças, de modo geral, gostavam e aprendiam com facilidade. Era o 
Método Global... contava uma história para as crianças, daquela história 
tirava uma frase. A criança estava ativa ali na história... então a criança já 
tinha escutado a história induzida e prendia a atenção das criança. Após, 
colocávamos a frase no quadro e líamos a frase com as crianças. Depois 
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passávamos para as palavras, e as crianças decoravam. Depois 
passávamos para outras palavras trazidas pelas próprias crianças. Dali 
estudava as sílabas, depois trabalhava outra frase sempre ligada à história. 
Nós alfabetizávamos logo. Acho que era atraente e a criança ia bem. 
Adotávamos o Método Global. Partíamos da frase, palavra e sílabas 
(NUNES, 2007). 

 

Nos dois relatos, encontramos pontos de confluência em relação à predominância 

do Método Global na década em foco. Tanto pela primeira professora que cita a 

ampla utilização da cartilha O Livro de LIli no estado, como a citação da segunda, 

descrevendo como alfabetizava utilizando o Método Global. Esta última, no entanto, 

disse não lembrar o titulo da cartilha, lembrava somente da maneira como fazia para 

ensinar os alunos a ler e a escrever. 

 

Teceremos, então, alguns comentários sobre a cartilha O Livro de Lili e sobre o seu 

manual, ambos de autoria de Anita Fonseca. De acordo com Maciel (2001), a 

cartilha O Livro de Lili nasceu a partir dos ensinos praticados no curso de formação 

que a sua autora recebeu na Escola de Aperfeiçoamento de Minas Gerais. Essa 

escola seguia, como princípios para o ensino da leitura e da escrita, os eixos 

pedagógicos defendidos por Lucia Casassanta, que orientava seus trabalhos pelos 

pressupostos de Decroly o qual considerava que a aprendizagem das crianças 

ocorre mediante três operações intelectuais: “[...] a observação, a associação de 

idéias e a expressão, um ciclo de atividades mentais que definem o processo de 

aprendizagem da criança” (MACIEL, 2001, p. 96). De acordo com Maciel (2001), 

essas etapas foram apresentadas de outra maneira por pesquisadores 

escolanovistas, porém elas são os princípios subjacentes às novas metodologias de 

ensino da leitura, seguidos na Escola de Aperfeiçoamento de Professores, que deu 

origem ao Livro de Lili. 

 

Assim, Maciel (2001) esclarece que a escola de Formação de Professores 

objetivava a transformação do professor para que ele fosse capaz de exercitar ou 

despertar as capacidades físicas da criança, pois essa era a principal característica 

do método Decroly. Quanto a isso, informa a autora: 

 

O método Decroly eleva de muito o papel do professor embora seja a 
criança o ponto de convergência de toda a ação da chamada Escola Ativa 
[...].  Ao professor fica no entanto não a mera fiscalização ou assistência, 
mas o papel de guia, de orientador da criança. O professor supre o livro, 
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mas vai muito além porque orienta a inteligência da criança impedindo que 
ela se disperse em objetos sem proveito (MACIEL, 2001, p. 98, grifo do 
autor). 

 

Nesse sentido, a proposta do Método Global era que não houvesse um material 

didático para o professor seguir, visto que a intenção era de que o material fosse 

produzido por professor e aluno no momento da realização da prática. Essa nova 

proposta visava a substituir o velho Método Analítico pelo novo Método Global. 

 

A ideia de que o material didático de ensino da leitura deveria ser produzido pelos 

professores e alunos, respeitando os centros de interesse de cada grupo, se 

constituía em grande desafio para esses professores, ex-alunas da Escola de 

Aperfeiçoamento. Sendo assim, segundo Maciel (2001), as imposições da aplicação 

desses princípios geraram insatisfações, bem como resistências por parte dessas 

ex-alunas ao retornarem às suas atividades didáticas em suas escolas de origem. 

Esse movimento fez “[...] com que Lúcia Casassanta abrisse um concurso entre as 

alunas que estavam cursando a Escola de Aperfeiçoamento, em 1932” (p. 139), para 

escolher um material didático coerente com os novos princípios de alfabetização. A 

cartilha O Livro de Lili7 foi a vencedora desse concurso e, conforme constatamos, foi 

utilizada no Espírito Santo (Figura 5). 

 

 

                                                           

7 De acordo com Maciel (2001), O Livro de Lili foi oficialmente editado no ano de 1940 pela Livraria 
Francisco Alves e, a partir dos anos 50, passou a ser editado pela Editora do Brasil S.A., com o 
Manual do Professor. 
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Figura 5: Capa de O Livro de Lili, de Anita Fonseca, 87. ed, 1960 

Fonte: Acervo do CEALE. 

 

O livro é composto de 11 historietas (não numeradas), reproduzidas em letra de 

imprensa, da página 7 a 107. A segunda parte apresenta nove lições, que vão das 

páginas 114 a 141. Ele é ilustrado com desenhos de motivos infantis e cores suaves.  

 

Esse livro, apesar de estar mais relacionado com a infância, desde o seu aspecto 

gráfico até o estético e o conceitual, com ilustrações alusivas ao brinquedo e à 

brincadeira, revela um misto do simbolismo infantil com atividades que são próprias 

do cotidiano dos adultos, por exemplo, cozinhar, dirigir automóveis, reconhecer a 

necessidade de aprender a costurar as suas meias furadas, tocar piano, mostrando 

com isso que os personagens, como Lili e Joãozinho, desde crianças, já são 

protótipos de comportamentos inerentes aos dos adultos. O bom comportamento é 

sempre valorizado. 

 

 

 
Figura 6: Ilustração de O Livro de Lili 

Fonte: Acervo do CEALE. 

 

Os exercícios de alfabetização consistem em separar as historietas em sentenças 

ou filipetas e, após essa atividade, separar as sentenças em palavras e sílabas 

(Figuras 7 e 8). 
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Nesse momento da alfabetização, o texto deixou de ter a sua importância principal, 

uma vez que ele estava diretamente relacionado com a importância de a criança 

visualizar o todo, ou seja, o texto aqui era apenas o ponto de partida, contudo o 

ponto de chegada eram as frases, palavras, sílabas e letras. Dessa forma, apesar da 

oposição desse método em relação aos demais que apresentavam características 

mecânicas, ele também chegou ao mesmo lugar que os demais, ou seja, ao treino 

das partes mínimas da língua, desprovida de sentido. Nessa direção, concordamos 

com a afirmação de BRAGGIO (1992, p. 10), que “[...] há uma excessiva 

preocupação com a decodificação mecânica da linguagem escrita, com perda quase 

Figura 8: Divisão das sentenças, em 
palavras 

Fonte: Acervo do CEALE. 

 

Figura 7: Divisão dos textos em frases, em 
forma de filipetas 

Fonte: Acervo do CEALE. 
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total do significado no processo de aprendizagem”. A criança se limita a receber os 

conhecimentos que lhe são transmitidos pelo professor e o foco recai sobre a 

aquisição da técnica de ler e escrever, “[...] com ênfase no componente grafofônico 

da língua, como um fim em si mesma” (BRAGGIO,1992, p. 11).  

 

As orientações metodológicas se encontram registradas no Manual da Professora. 

Conforme Maciel (2001, p. 143), “O Livro de Lili – manual da professora é um 

verdadeiro tratado metodológico sobre o Método Global”. A autora desse manual 

enfatiza os valores psicopedagógicos do Método Global ou Analítico, pois concorda 

que ele se apoia em sólida base científica, fundamentado nas descobertas da 

Psicologia sobre o sincretismo infantil.8 Esse conceito é explicado por Claparède, 

quando afirma que a criança, “[...] vê as coisas ‘globalmente’, percebendo-as numa 

visão de conjunto, sem análise, o que, geralmente não acontece com os adultos” 

(FONSECA, 1956, p. 9). 

 

Além das falas dessas professoras, titulares do diploma de normalista, entrevistamos 

as professoras leigas, denominadas docentes de emergência, que, ao rememorarem 

o exercício de suas funções docentes, vincularam as suas práticas às condições de 

produções. Nesse sentido, disse uma das professoras: 

 

[...] eu tive até 60 crianças numa salinha de aula. Não tinha cadeira para 
sentar, eles sentavam assim beirando a parede encostadinho pra não ficar 
com a costinha doendo [...] eu ensinava soletrar [...] a gente falava a sílaba 
para a criança e eles aprendiam [...] (ALVES, 2007).  

 

Essa professora evidencia que, ao ensinar as crianças a ler e a escrever, utilizava 

conhecimentos adquiridos na sua alfabetização, ou seja, como foi alfabetizada pelo 

Método da Soletração, também alfabetizava dessa maneira, pois, conforme 

enunciou, a sua formação foi até o 4º ano primário. Outra professora, também 

docente de emergência, relata: 

 

Classe multigraduada. Os primeiros que eu dava atenção era a primeira 
série. Depois fazia planejamento [...]. Na hora de recreio, eu dividia os 

                                                           

8 Foi percusor dessa teoria o “[...] abade Randovillers, em 1768, seguido de Nicolas Adam em 1787, 

Jacotot, Decroly e outros educadores, os quais foram aperfeiçoando a sua ciência” (FONSECA, 
1956, p. 7). 
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alunos. Os mais adiantados iam para o recreio e os mais atrasados eu 
ficava na sala com eles. Eu queria que eles acompanhassem o método 
porque era um método só. Ali mandava fazer aaaaaaaaaaa, 
aquelesmmmmmmmmmmmmm. Dividia as tarefas para os demais alunos. 
Não havia livros. Tinha uma cartilha só para o professor. Seguia a cartilha 
de asa, ema, ovo imã e uva. Mas só tinha uma cartilha. Eu comprei na 
tipografia Confiança que tinha aqui em Colatina. Eu lembro como se fosse 
hoje: as anotações eram todas no caderno e no quadro. Eu passava leitura 
no quadro. Aprendiam primeiro escrever para depois ler, era muito 
engraçado mesmo... Eles tinham uma letra tão bonitinha e perguntava: 
‘Vocês sabem o que está escrito aqui?’ Eles diziam: ‘Não’ [risos]. Pode uma 
coisa dessas? Aprendiam primeiro escrever para depois ler [...] que coisa! 
Escrevendo era muito mais fácil. Aí eu ia comentando com eles, de carteira 
em carteira, isso é o ‘o’, esse aqui é um ‘a’ e ia fazendo assim... até que um 
dia eu alfabetizei. E vou dizer para vocês, heim [...] eu gostava muito de 
contar história: ‘O que vocês entenderam dessas história?’ Tinham crianças 
da primeira série que já sabiam. As crianças da roça não iam com seis, sete 
anos, não, eles iam bem mais velhos, então tinha que correr porque senão 
eles saíam da escola. Depois começou a passar viajantes vendendo livros e 
assim eu podia fazer o meu planejamento melhor [...] eu tinha aquela 
paciência para ensinar. Às vezes ficava duas três horas fazendo uma 
letrinha só. Naquele tempo era uma letrinha, né? Primeiro era o a, e i, o, u, 
mas quando não conseguia começava a fazer m, depois o a. Enquanto eles 
não decorassem a letra, não passava para outra letra. Primeiro decoravam 
as letras, depois desenhavam a figura com a palavra cuja letra tinha sua 
inicial (PANCIERI, 2007). 

 

Apesar de a professora dizer que seguia uma cartilha, podemos observar que ela 

privilegia o ensino das letras. Nesse caso, observamos a marca de sua formação no 

seu modo de ensinar, ou seja, ela recriava a sua prática fazendo um misto de como 

ela foi alfabetizada com os passos sugeridos pela cartilha que disse ter comprado.   

 

A professora não menciona o título da cartilha utilizada em sua prática de 

alfabetização, mas podemos inferir que se tratava da Cartilha Ensino Rápido da 

Leitura, de Mariano de Oliveira (Figuras 9). Assim, como o próprio nome informa, 

essa cartilha tinha por princípio um método simples e rápido de ensino e 

aprendizagem da leitura e da escrita, ou seja, um instrumento prático e funcional, 

independentemente da formação técnica da professora (Figura 9). 
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Figura 9:Capa da Cartilha Ensino Rápido da Leitura, de Mariano de Oliveira 

Fonte: Acervo do CEALE. 

 

De acordo com Mortatti (2000, p. 101), a Cartilha Ensino Rápido da Leitura, 

provavelmente, foi escrita no início da década de 1920, alcançando, em 1965, 1.134 

edições. Em sua página de rosto, aparece também uma chancela: “Approvada e 

adoptada officialmente no Estado de Sta Catharina e adotada no ensino do Distrito 

Federal, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Norte e Piauhy” (p. 102). 

 

Coerente com o seu título, essa cartilha demonstra uma preocupação com a rapidez 

do ensino e, consequentemente, com o aprendizado da leitura e da escrita. Dessa 

forma em sua primeira lição, apresenta cinco palavras, cada uma iniciada por uma 

vogal. As palavras se apresentam separadas em sílabas e cada palavra vem 

acompanhada de uma gravura que a representa. As letras das palavras são 

manuscritas. Ao pé da página, apresenta as cinco vogais de forma sequenciada 

(Figura 10). 



 

 

16

 
Figura 10: Primeira lição da Cartilha de Ensino Rápido de Leitura 

Fonte: Acervo do CEALE. 

 

Mesmo considerando as letras no contexto das palavras e das gravuras, o início da 

alfabetização se dá pelas vogais que representam a primeira sílaba das palavras. 

Nesse primeiro momento, não há evidência de contextualização das palavras. A 

atividade apresentada com as cinco vogais evidencia uma falsa regularidade entre 

sons e letras, ou seja, há sempre uma relação biunívoca entre sons e letras.  

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pelo percurso analítico que os processos e as práticas de alfabetização que se 

desenvolveram no Espírito Santo na década de 1950, consideramos importante 

ressaltar que o ensino da leitura e da escrita nesse período, não passou por 

inovações importantes. Apesar de existirem tentativas de substituir o Método 

Sintético pelo Método Analítico, tendo como ênfase o global de textos e em que 

pesem as diferenças teóricas importantes entre esses métodos, podemos concluir 

que as cartilhas usadas no Espírito Santo e as práticas por elas conformadas 

privilegiam o ensino das unidades mínimas da língua.  
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Nesse processo de ensinar a ler e a escrever, exclui-se a “responsividade”, ou seja, 

o outro é silenciado, pois essa prática não possibilita a interação verbal que se dá 

pelo confronto de diferentes focos de visão. Nesse sentido, Bakhtin (2003) assinala 

que a linguagem tem caráter essencialmente ideológico, ela tanto revela a realidade 

como também é revelada por ela, pois, ao ouvirmos as palavras, ouvimos o que elas 

semanticamente significam dentro de um determinado contexto social. Desse modo, 

as práticas de alfabetização relatadas pelas professoras estavam implicadas pelas 

cartilhas, cuja concepção de linguagem orientadora, conforme assinala Bakhtin 

(2003), postula uma norma fixa, racional e imutável da língua, que, evidentemente, 

tem seus pressupostos no cartesianismo, em que o código linguístico e o código 

matemático se correlacionam.  

 

Assim, os métodos de alfabetização concretizados nas cartilhas também se ancoram 

nos modelos teóricos do empirismo e do behaviorismo e, por isso, consideram a 

aprendizagem da linguagem escrita um processo mecânico de repetição das 

unidades menores da língua. 
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