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Prefácio 
 

 

Rosa Fátima de Souza 



PREFÁCIO

A leitura do presente livro me fez recordar uma conhecida ci-

tação de John Locke: “Embora o uso familiar das coisas à nossa 

volta destrua nossa surpresa, isso não cura nossa ignorância”. A 

advertência é clara: para conhecer a realidade que nos cerca, seja 

ela de natureza física ou social, é preciso desconfiar daquilo que 

nos rodeia, do que nos parece banal, comum, por demais familiar e 

ordinário. Ler e escrever são exemplos desses gestos e habilidades 

correntes, que costumam ser naturalizados, ainda mais na atuali-

dade, em que a maioria das crianças passa pela escola, instituição 

universalmente destinada ao ensino desses saberes elementares. 

Muitos, no entanto, se esquecem de como foi – e ainda é – difícil  

aprender a ler e a escrever, isto é, apropriar-se desses códigos da 

cultura moderna. Há mais de dois séculos, ensinar a ler e escrever 

continua no centro das proposições pedagógicas e das políticas em 

defesa da universalização da educação pública. O ensino da leitura 

e da escrita − consideradas habilidades indispensáveis no processo 

educacional − tornou-se uma das principais atividades educativas 

levadas a termo na escolarização inicial de crianças, um desafio diu-

turno de gerações de alunos e professores. Por isso, interrogar sobre 

o passado desse ensino no Brasil, tema central deste livro, não é uma 

questão menor. Ao contrário, ela está no cerne do debate sempre 
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atual e imprescindível acerca das finalidades culturais da escola e 

da educação como direito social de cidadania. Nesse sentido, entre 

as várias contribuições relevantes deste livro, vale a pena realçar a 

importância da temática para a compreensão da cultura escolar e o 

lugar que esta publicação vem a ocupar no espaço da produção na 

área da Alfabetização e da História da Educação no Brasil.

Abrangendo o período de mais de um século, da década de 1870 

à atualidade, os diversos estudos que compõem este livro põem em 

destaque cartilhas, livros de leitura, manuais, textos, artigos publi-

cados em jornais e periódicos, polêmicas em torno dos métodos de 

ensino e a atuação de quem produziu e problematizou sobre o en-

sino de leitura e escrita. Os estudos evidenciam tanto os interesses 

econômicos e comerciais subjacentes à produção de materiais para 

esse ensino quanto as tensões políticas que envolveram as disputas 

dos educadores ao longo do tempo. Dessa maneira, o leitor pode se 

aproximar das tematizações, concretizações e normatizações que 

estiveram implicadas no debate político e pedagógico que envolveu 

a questão da alfabetização no país. Assim, cabe também ressaltar a 

constituição da temática como objeto de pesquisa e sua originali-

dade inquestionável. Pesquisadores da área da Educação sabem a 

dificuldade em que consiste a elaboração de uma problemática de 

investigação relevante e a consolidação de um grupo de pesquisa 

que, de forma articulada, sistemática e orgânica, se dedique por 

vários anos (no caso deste livro, duas décadas) ao aprofundamento 

de um mesmo tema. Este livro é o resultado da produção consolida-

da do Grupo de Pesquisa “História o Ensino da Língua e Literatura 

no Brasil” (GPHELLB), coordenado pela professora Maria do Ro-

sário Longo Mortatti e vinculado ao Programa de Pós-Graduação 

em Educação da Unesp de Marília, e mostra a potencialidade do 

investimento em uma proposta articulada de pesquisa. O encadea-

mento orgânico dos estudos compreendidos neste livro não decorre 

apenas da temática, cujo ineditismo é inegável. O grupo de pesqui-

sa compartilha também um método de investigação experienciado 

e continuamente posto a prova pelas investigações realizadas em 

nível de doutorado, mestrado, pós-doutorado e iniciação científica. 
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Tal método envolve o enraizamento na exploração das fontes empí-

ricas, uma perspectiva teórica de análise do discurso – a configura-

ção textual –, e procedimentos de pesquisa histórica caracterizados 

pelo rigor e pelo aprofundamento compreendendo a localização, 

recuperação, reunião, seleção e ordenação de fontes documentais 

e a elaboração de instrumentos de pesquisa/guias de fontes. Res-

salta-se, ainda, o diálogo interdisciplinar entre Educação, Letras, 

Linguística e História. Esse modo de produção do conhecimento 

sobre a temática perpassa cada um dos textos reunidos no livro. 

É interessante salientar, ainda, a preocupação do grupo em cons-

tituir um acervo documental e bibliográfico e em disponibilizar 

instrumentos de pesquisa. O que à primeira vista pode parecer 

um produto residual de uma trajetória de pesquisa é constitutivo 

dos procedimentos de investigação adotados pelos pesquisadores, 

o que tem possibilitado o acúmulo significativo de referências bi-

bliográficas sobre o tema e sobre a produção de e sobre os sujeitos 

educacionais investigados. Certo é que a produção de instrumentos 

de pesquisa é paradigmática na área da Educação, pois a elaboração 

de guias de fontes e bibliografias analíticas, entre outros tipos de 

obras de referência, como tem acertadamente reafirmado Célia 

Reis Camargo, permite acelerar o processo de pesquisa por meio da 

democratização de informações especializadas que auxiliam outros 

pesquisadores e fertilizam novas investigações. 

Consubstanciando importantes dimensões temáticas, teórico-

metodológicas, informações e interpretações valiosas, Sujeitos da 

história do ensino de leitura e escrita no Brasil constitui, por certo, 

obra de referência na História da Educação. De modo especial, vale 

mencionar a importância dos sujeitos educacionais retratados neste 

livro. Antônio da Silva Jardim, Thomaz Galhardo, João Köpke, 

Ramom Roca Dordal, Carlos Alberto Gomes Cardim, Arnaldo de 

Oliveira Barreto, Theodoro de Moraes, Antonio Firmino de Pro-

ença, Renato Sêneca Fleury, Manoel Bergstrom Lourenço Filho, 

Antonio D’Ávila, Barbara Vasconcelos de Carvalho, Emília Ferrei-

ro e João Wanderley Geraldi são nomes conhecidos na história da 

educação brasileira. Ao analisarem a produção desses autores e as 

Miolo_Sujeitos_da_historia_(GRAFICA).indd   9Miolo_Sujeitos_da_historia_(GRAFICA).indd   9 15/03/2016   17:46:4315/03/2016   17:46:43



10  MARIA DO ROSÁRIO L. MORTATTI E OUTROS

referências bibliográficas sobre eles, os artigos deste livro descor-

tinam aspectos originais da história do pensamento educacional e 

social do Brasil. Mais do que isso, os textos nos convidam a uma 

imersão na história dos intelectuais considerando a singularidade 

desses homens e mulheres, desses educadores que pensaram não 

apenas o ensino da leitura e da escrita, mas os problemas políticos 

da educação e da formação do cidadão na sociedade brasileira. Se, 

como nos ensina Jacques Le Goff, o intelectual, em seu sentido 

amplo, desde a Idade Média, designa aquele cujo ofício é pensar e 

ensinar seu pensamento, aliando reflexão pessoal e sua difusão pelo 

ensino ou pelo ofício da escrita, os sujeitos educacionais investiga-

dos neste livro atestam a atuação profissional marcada pela indis-

sociabilidade entre a docência, a reflexão crítica, o posicionamento 

político e a exposição pública de ideias e concepções. Portanto, este 

livro merece uma leitura atenta por parte de todos os que se interes-

sam pelo passado e presente dos desafios de ensinar a ler e escrever, 

discussão primordial no campo da educação e da cultura.

Araraquara/SP, agosto de 2014.

Rosa Fátima de Souza
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