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“Aqui estão reunidos sete artigos publicados de 1998 a 2018. Tra-
tam da história (concisa) da alfabetização no Brasil, suas circunstâncias 
e seus métodos. [...] Maria do Rosario Mortatti dá a saber os estreitos 
vínculos entre os modelos pedagógicos para o ensino da leitura e da 
escrita, propugnados por diversos seto res sociais direta ou indireta-
mente ligados à instrução, e os diferentes projetos de nação. 

A coletânea [...] é excelente estímulo à pesquisa acadêmica tanto 
sobre o passado quanto sobre o presente do ensino do ler e escrever, 
do mesmo modo que é um exemplo de clareza, precisão e elegância; 
portanto, um convite a muitos. Professores ou futuros professores 
do ensino inicial ganharão ao lê-la, tanto quanto mestrandos, douto-
randos e pesquisadores que se vêm debruçando sobre a história da 
escolarização primária e daquele ensino inicial, que foi denominado 
usualmente de ‘alfabetização’ [...].

Ganhariam, também, com a sua leitura os atuais dirigentes do en-
sino; os ‘policy makers’, os que elaboram políticas, os que defi nem as 
diretrizes para educação neste país.”  MIRIAN JORGE WARDE

Maria do Rosario Mortatti é professora titular na Universidade Estadual Paulista (Unesp). É licenciada 
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Para a concepção crítica, o analfabetismo nem é 
uma “chaga”, nem uma “erva daninha” a ser er-
radicada, nem tampouco uma enfermidade, mas 
uma das expressões concretas de uma realidade 
social injusta. Não é um problema estritamente 
linguístico nem exclusivamente pedagógico, meto-
dológico, mas político, como a alfabetização por 
meio da qual se pretende superá-lo. Proclamar a 
sua neutralidade, ingênua ou astutamente, não 
afeta em nada a sua politicidade intrínseca.

(Paulo Freire, [1968] 1981, p.16)

Mi sono convinto che anche quando tutto è o 
pare perduto, bisogna rimettersi tranquillamente 
all’opera, ricominciando dall’inizio.

(Antonio Gramsci, [1927], 1996, p. 117)
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