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Prefácio

Aqui estão reunidos sete artigos publicados no intervalo de vinte 
anos, de 1998 a 2018. Tratam da história (concisa) da alfabetização, 
no Brasil, suas circunstâncias e seus métodos. Saíram da pena de 
uma autora que vem ajudando muitos a entender que a alfabetização 
é não só assunto que exige destrezas técnicas e conceituais, como é 
fortemente conformado pelas condições históricas nas quais suas 
práticas se desenrolam de modo talvez mais intricado do que o que é 
dado observar em outros tópicos educacionais.

Como o título indica, os sete artigos tratam do ensino da escrita e 
da leitura sob a égide da república e, como tal, no âmbito da escola. 
Assim se deu em São Paulo, como em praticamente todo os demais 
estados da federação.

Desde os primeiros trabalhos publicados sobre o tema, 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 setores sociais direta ou indiretamente ligados à instrução, 
e os diferentes projetos de nação. Nos debates que precederam e 
sucederam a proclamação da república, no Brasil, aqueles vínculos 
não só se estreitam como praticamente se fundiram: “como, o que 
e a quem se deve ensinar a ler e escrever” se tornou praticamente 
sinônimo de “quem deve ser considerado membro da república e 
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10  MARIA DO ROSARIO MORTATTI

como deve se dar a sua inclusão”. Entre as propriedades primaciais 
do cidadão brasileiro foi incluído o domínio da leitura e da escrita. 
Somente em fins da década de 1910, segundo informa Mortatti, o 
termo “alfabetização” começou a ser utilizado para se referir ao ensi-
no inicial da leitura e da escrita

Mortatti identificou modulações nesse processo de inclusão do 
ensino do ler e escrever nos debates em torno do destino da nação 
e, portanto, do povo brasileiro, e as dividiu em quatro momentos 
ditos “cruciais”, caracterizados “pela disputa em torno de certas 
tematizações, normatizações e concretizações relacionadas com 
o ensino da leitura e escrita e consideradas novas e melhores, em 
relação ao que, em cada momento, era considerado antigo e tra-
dicional nesse ensino. Em decorrência dessas disputas, tem-se, 
em cada um desses momentos, a fundação de uma nova tradição 
relativa ao ensino inicial da leitura e escrita”. Não cabe reproduzir 
aqui cada um desses momentos, claramente expostos no capítulo 2, 
com o título “História dos métodos de alfabetização no Brasil”. 
Além disso, especialmente os três primeiros momentos estão sendo 
esquadrinhados pela própria Maria do Rosario, seus orientandos, 
assim como por mestrandos e doutorandos de outros programas. 
O quarto momento, que recobre dos anos de 1980 até os dias atuais 
exige redobrada atenção, uma vez que seus impactos podem ser 
tanto historiográficos quanto políticos. Embora “o construtivis-
mo e a desmetodização”, que caracterizam o momento em curso, 
continuem hegemônicos, multiplicam-se suas variantes práticas, 
desdobram-se os seus aportes teóricos, complexificam-se as abor-
dagens. Ao mesmo tempo em que cresce a necessidade de pesquisas 
sobre o assunto, aumenta a urgência de ampla divulgação dos seus 
resultados, assim como a elaboração de alternativas pedagógicas 
para as instituições de ensino que têm fracassado nos seus intentos 
de conduzir seus alunos na cultura letrada.

A coletânea que Maria do Rosario oferta neste momento é exce-
lente estímulo à pesquisa acadêmica tanto sobre o passado quanto 
o presente do ensino do ler e escrever, do mesmo modo que é um 
exemplo de clareza, precisão e elegância; portanto, um convite a 
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muitos. Professores ou futuros professores do ensino inicial ganha-
rão ao lê-la, tanto quanto mestrandos, doutorandos e pesquisadores 
que se vêm debruçando sobre a história da escolarização primária e 
daquele ensino inicial, que foi denominado usualmente de “alfabeti-
zação” a partir da segunda década do século XX.

Ganhariam, também, com a sua leitura os atuais dirigentes do 
ensino; os “policy makers”, os que elaboram políticas, os que definem 
as diretrizes para educação neste país, tanto quanto os que têm a 
educação como assunto ocasional de seus estudos e pesquisas, mas 
que opinam frequentemente sobre seus rumos. Em poucas pala-
vras, os que lidam com a educação formal sem necessariamente 
saberem algo sobre ela ou sem nem mesmo terem persistido em 
seus bancos. Desconheço a maioria, por certo, mas os debates 
atuais sugerem que a leitura desta coletânea, como de outras tam-
bém resultantes de pesquisa seriamente acumulada, seria de total 
proveito porque, em estritos termos políticos, há indícios de que 
possamos caminhar para mais um momento crucial, desta feita 
provocado não por educadores, professores ou especialistas de 
diverso matiz, mas por quem pouco ou nada sabe sobre escola, 
cultura escolar, currículo e temas conexos. É curioso que na mídia 
haja tanta gente alardeando a presença de Paulo Freire nos meios 
educacionais brasileiros e, no entanto, em um trabalho especiali-
zado como este, ele apareça apenas por duas vezes, porque realis-
tamente situado.

Os que estão a postos para o implemento de novas diretrizes 
educacionais é quase certo que não lerão esta coletânea, como pro-
vavelmente não lerão o que ameace suas crenças, suas ideologias; 
que arrisque, principalmente, o anti-intelectualismo com que pau-
tam suas escolhas. A aversão que manifestam, os atuais dirigentes 
federais, pelo saber acumulado e pelo conhecimento científico 
aumentará ainda mais o fosso já existente entre os que, como Maria 
do Rosario, dedicam-se à formação e à pesquisa sérias e esses man-
datários de ocasião.

Aos que estão ligados à educação e à escola, só posso sugerir 
que continuemos a ler e a pesquisar muito, mas sempre pensando 
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na necessidade de difusão do que sabemos e do que descobrimos. 
De preferência, com a clareza, a elegância e a linguagem precisa que 
caracterizam esta preciosa antologia.

Mirian Jorge Warde 
São Paulo, verão de 2019
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