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APreSentAção

Há aproximadamente três décadas e em continuidade a trabalhos 
anteriores sobre ensino de língua e literatura, iniciei pesquisa sobre 
história da alfabetização no Brasil, enfatizando a “questão dos méto-
dos”, face mais visível das disputas características desse movimento. 
A pesquisa resultou em tese de livre-docência defendida em 1997 e 
publicada pela Editora Unesp em 2000 no livro Os sentidos da alfa-
betização: São Paulo – 1876-1994. 

Apesar da minuciosa apresentação e discussão de informações 
até então inéditas, muitos outros aspectos foram então apenas apon-
tados, considerando o longo período histórico enfocado assim como 
o pioneirismo da abordagem histórica e interdisciplinar da temática. 
Desde então, venho aprofundando a discussão e ampliando a pesquisa 
documental relativa a novos problemas, especialmente os relacio nados 
ao período posterior à década de 1980, no âmbito do que denomino 
“quarto momento crucial” da história da alfabetização no Brasil.

Aquela pesquisa vem fundamentando e inspirando muitos proje-
tos individuais ou integrados, vinculados ao grupo de pesquisa “His-
tória do ensino de língua e literatura no Brasil”, que criei em 1994.1 

 1 A temática geral desse grupo e dos projetos integrados de pesquisa dele decor-
rentes se subdividia em cinco linhas: “História da alfabetização”; “História do 
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Tem subsidiado também as pesquisas de outros grupos sediados em 
diferentes universidades brasileiras, como se pôde constatar no I Se-
minário Internacional sobre História do Ensino de Leitura e Escrita 
(SIHELE), realizado em 2011, de que resultou o livro Alfabetização 
no Brasil: uma história de sua história (Oficina Universitária; Edito-
ra Unesp), que organizei em 2011 e obteve o prêmio Jabuti – Edu-
cação de 2012. 

A relevância e a complexidade de temas e problemas formulados, 
discutidos e/ou indicados, desde a pesquisa inicial, podem ser iden-
tificadas nos sete textos selecionados para integrar este livro. Todos 
tratam da história da alfabetização no Brasil, considerada como 
história da alfabetização escolar, ou seja, do ensino-aprendizagem de 
leitura e escrita na fase inicial de escolarização de crianças, com ênfase 
na “questão dos métodos”. Nesse processo, estão inter-relacionados 
aspectos didático-pedagógicos, sociológicos, culturais e políticos, 
vinculados diretamente com a história da escola pública, laica e gra-
tuita que se inicia em nosso país, com a proclamação da República. 

Produzidos para diferentes finalidades e publicados entre 1998 
e 2018 como ensaios ou artigos em revista, capítulos de livros ou 
texto avulso, nos sete capítulos deste livro se encontram ou sínteses 
de aspectos gerais da história abordada, relativos, predominante-
mente, ao período entre o final do século XIX e a década de 1980, ou 
desdobramentos/aprofundamentos de aspectos específicos, como 
cartilhas, manuais de ensino, formação de professores. A ênfase 
está nos três primeiros momentos cruciais nessa história; o quarto 
momento – década de 1980 aos dias atuais – será abordado em outra 
publicação.

Exceto alguns ajustes e atualizações, em cada texto se podem 
observar marcas de modos e conteúdos de reflexão assim como de 

ensino de língua portuguesa”; “História do ensino de literatura”; “História da 
literatura infantil e juvenil”; “História da formação de professores”. Em 2014, 
com o ingresso da professora Rosa Fátima de Souza Chaloba, como vice-líder, a 
denominação do grupo passou a ser “História da educação e do ensino de língua 
e literatura no Brasil” (GPHEELLB) e foi acrescentada a linha “Memória e 
história da educação” 
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suas condições de produção, também indicadas em notas da organi-
zadora, em que se destaca a interlocução não apenas com professores 
universitários e pesquisadores mas também com estudantes de gra-
duação e pós-graduação, professores da educação básica, gestores da 
educação pública. 

Reuni-los aqui propicia, ao mesmo tempo, a compreensão tanto 
do processo de reflexão da autora sobre a temática na longa duração 
história abordada quanto sua contribuição para a constituição de um 
campo de pesquisa/conhecimento e suas implicações para a elabo-
ração de políticas públicas e para o trabalho didático-pedagógico, 
sobretudo no presente. Nos textos “Alfabetização e modernidade no 
Brasil”, “História dos métodos de alfabetização”, “Função social da 
escola: aspectos históricos e metodológicos da alfabetização” e “En-
sino de leitura e escrita na escola brasileira: educadores ‘intelectuais 
orgânicos’ e disputas seculares por projetos de nação”, apresenta-se 
síntese dessa história. Problemas específicos são abordados nos tex-
tos “Cartilha de alfabetização e cultura escolar: um pacto secular”, 
“Notas para uma história da formação do alfabetizador no Brasil” e 
“Manuais para ensinar a ensinar leitura e escrita (1940-1950) e pres-
crições para o professor: outro (mesmo) pacto secular”.

Especialmente para as novas gerações de estudantes, professo-
res, pesquisadores e gestores da educação pública, a configuração 
que os textos assumem como capítulos deste livro pode contribuir 
para (re)apresentação, de forma concisa, mas sem prejuízo do rigor 
teórico-conceitual, da temática e problemas correlatos. São, porém, 
inevitáveis repetições, em diferentes capítulos, de informações como 
as características de cada momento crucial e os tipos de métodos de 
alfabetização. Optei por mantê-los, a fim de propiciar adequada 
compreensão dos problemas abordados e da lógica expositivo-
-argumentativa de cada texto e, ao mesmo tempo, possibilitar certa 
autonomia de sentido e compreensão de seus conteúdos, caso o leitor 
prefira lê-los separadamente, sem se preocupar em seguir a ordem 
em que são aqui apresentados. 

Espero que todos os que se preocupam com o destino de nosso 
país possam acolher o renovado convite que este livro representa 
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para participarem do necessário debate sobre os problemas da alfa-
betização. No contexto brasileiro atual, essa é tarefa urgentíssima, 
para enfrentarmos tantos retrocessos políticos, sociais, culturais e 
também educacionais. Dentre estes, destacam-se as acusações, por 
parte de governantes de ultradireita conservadora, ao filósofo italia-
no, Antonio Gramsci, e ao educador brasileiro, Paulo Freire. 

De modo lamentavelmente exemplar, a tentativa de “expurgo” 
do legado freireano evidencia a ignorância inculta dos que “acham” 
que a obra do “Patrono da educação brasileira” – reconhecido inter-
nacionalmente –, reduz-se a um “método de alfabetização” que foi 
utilizado de modo programático na educação brasileira; e, com base 
em grosseiros erros históricos como esses, acusam-no de responsa-
bilidade sobre os problemas da educação e alfabetização no Brasil... 

De fato, mais uma vez se confirma que disputas por projetos 
e métodos de alfabetização estão diretamente relacionadas com 
disputas políticas por projetos para a nação; e que o conhecimento 
do passado é imprescindível para compreender (de modo realista 
e fundamentado), o presente e nele atuar (de modo responsável e 
consequente), a fim de projetar e construir um futuro em que este-
jam garantidos e atuantes os direitos básicos, sobretudo à educação 
crítica e emancipatória, de todos os cidadãos brasileiros. 

Maria do Rosario Mortatti  
Marília (SP), 28 de fevereiro de 2019
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