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Apresentação 
 

 

Maria do Rosário Longo Mortatti 



APRESENTAÇÃO

Esta é uma obra coletiva organizada pela coordenadora e por 

integrantes do Grupo de Pesquisa “História do Ensino de Língua 

e Literatura no Brasil” (GPHELLB), em comemoração aos vinte 

anos de seu funcionamento.

O grupo foi criado em 1994, com sede na Unesp, campus de Pre-

sidente Prudente. Desde 1998, está sediado no campus de Marília e, 

desde 2014, conta com a participação da professora Rosa Fátima de 

Souza Chaloba, como vice-líder.1 Além de pesquisadores de outras 

instituições, integram ou integraram o GPHELLB todos os meus 

orientandos: de mestrado e doutorado em Educação (campus de 

Marília) e em Letras (campus de Assis); de curso de especialização; 

de cursos de graduação em Pedagogia, Biblioteconomia e Relações 

Internacionais (campus de Marília); e, mais recentemente, supervi-

sandos de pós-doutorado. 

O GPHELLB conta com acervo documental e bibliográfico 

atualmente com mais de dois mil itens referenciados, entre os quais 

se encontram: 84 cartilhas de alfabetização; 60 livros de leitura/

séries graduadas para o ensino primário; 256 livros didáticos de 

Língua Portuguesa para o ensino primário e secundário e gramá-

 1 De 2009 a 2010, a vice-líder foi a professora Rosane M. de Castro.
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12  MARIA DO ROSÁRIO L. MORTATTI E OUTROS

ticas escolares; 55 manuais de ensino para cursos de formação de 

professores; 437 livros de literatura infantil e juvenil; e 347 docu-

mentos oficiais sobre educação e ensino. O acervo documental tem 

servido de base para as pesquisas desenvolvidas pelos integrantes 

do grupo e por outros pesquisadores.

As atividades do GPHELLB articulam-se ao Programa de 

Pesquisa “História do Ensino de Língua e Literatura no Brasil” 

(PPHELLB), dos quais resultou o Projeto Integrado de Pesqui-

sa “História do Ensino de Língua e Literatura no Brasil” (PI-

PHELLB), que vem sendo desenvolvido, em etapas trienais, desde 

1995. 

Com temática então inédita e criado em um momento em que 

as pesquisas históricas em educação já conquistavam o devido pres-

tígio acadêmico-científico, o GPHELLB assumiu como principal 

desafio a necessidade de definição de objetos de estudo, de fontes 

documentais, de vertentes teóricas e de abordagens metodológicas, 

em consonância com as necessidades históricas apontadas por estu-

dos de pesquisadores brasileiros e estrangeiros, com a característica 

interdisciplinar da temática do grupo e com a busca de diálogo com 

áreas/campos de conhecimentos correlatos, especialmente Educa-

ção, Letras, Linguística, História. 

O GPHELLB, o PPHELLB e o PIPHELLB estão organizados 

em torno de temática, objetivo geral e método de investigação que 

são comuns a todas as pesquisas de seus integrantes. 

A temática – ensino de língua e literatura no Brasil – subdivi-

de-se, atualmente, em seis núcleos temáticos/linhas de pesquisa: 

história da alfabetização; história do ensino de língua portuguesa; 

história do ensino de literatura; história da literatura infantil; his-

tória da formação de professores; memória e história da educação.

Dada a característica interdisciplinar da temática, nem sem-

pre, porém, é possível delimitar a vinculação dos trabalhos a uma 

única linha. Assim, embora os trabalhos dos integrantes do grupo 

tenham foco e objetivos específicos, podem estar vinculados a mais 

de uma dessas linhas, ou dialogam com outras.
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Quanto aos objetivos gerais do GPHELLB, foram assim defini-

dos: contribuir para a produção de uma história do ensino de língua 

e literatura no Brasil; contribuir para o alargamento dos campos de 

conhecimento envolvidos, mediante abordagens interdisciplinares; 

e formar pesquisadores capazes de desenvolver pesquisas históricas 

relativas às linhas de pesquisa/núcleos temáticos.

O ineditismo da temática do grupo e sua característica inter-

disciplinar demandaram formulação de fundamentação teórico-

metodológica específica e também interdisciplinar, porém, não 

eclética. Por esses motivos, a opção mais importante foi a de não 

buscar definir aprioristicamente uma teoria a ser “aplicada” a todas 

as pesquisas, mas considerar as contribuições mais adequadas para 

que se atinjam os objetivos do grupo. Da reflexão sobre essas con-

tribuições derivou opção teórico-metodológica cuja fecundidade 

explicativa representa o grande desafio aos pesquisadores interes-

sados em buscar a compreensão da história do ensino de língua e 

literatura no Brasil e cujos princípios estão sintetizados no conceito 

de “configuração textual”, principal eixo articulador de todas as 

pesquisas desenvolvidas no grupo. Por “configuração textual” de-

signo o conjunto de aspectos inter-relacionados que constituem o 

sentido de determinado texto. 

Nessa perspectiva, o que confere singularidade a um texto é o 

conjunto de aspectos constitutivos de sua configuração. Tais as-

pectos e as respectivas perguntas a que respondem são relativos às 

seguintes opções: temático-conteudísticas (o quê?) e estruturais-

-formais (como?), projetadas por um determinado sujeito (quem?), 

que se apresenta como autor de um discurso produzido de determi-

nado ponto de vista e lugar social (de onde?) e momento histórico 

(quando?), movido por certas necessidades (por quê?) e propósitos 

(para quê?), visando a determinado efeito em determinado tipo de 

leitor (para quem?) e logrando determinado modo de circulação e 

utilização.

Em vista desses princípios, o método de investigação está cen-

trado em abordagem histórica, e os procedimentos metodológi-

cos privilegiados de investigação, comuns a todas as pesquisas 
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14  MARIA DO ROSÁRIO L. MORTATTI E OUTROS

desenvolvidas no âmbito do GPHELLB, foram assim definidos: 

localização, recuperação, reunião, seleção e ordenação de fontes 

documentais (documentos impressos, manuscritos ou obtidos me-

diante entrevista, produzidos por sujeitos das épocas em estudo ou 

produzidos por seus pósteros a respeito dessas épocas); elaboração 

de instrumentos de pesquisa/guias de fontes, contendo a relação 

de referências das fontes documentais reunidas e selecionadas; e 

análise da configuração textual, à luz de bibliografia especializada, 

dos documentos eleitos como emblemáticos em relação aos temas 

específicos de investigação. 

As fontes documentais, por sua vez, abrangem tematizações 

(livros, teses acadêmicas, artigos, relatos de experiências, memórias 

orais ou escritas e similares), normatizações (legislação, guias e pro-

postas curriculares e similares) e concretizações (material didático 

para o aluno e para o professor, textos avulsos e livros de literatura 

infantil e juvenil, registros de trabalho docente e discente, memó-

rias e similares), todas relativas ao ensino de língua e literatura e 

produzidas por brasileiros, desde o período colonial até os dias 

atuais, com ênfase no estado de São Paulo. 

As pesquisas desenvolvidas durante os vinte anos de funciona-

mento desse grupo resultaram em dezenas de trabalhos acadêmi-

co-científicos, em nível de pós-doutorado, doutorado, mestrado, 

especialização, graduação/iniciação científica, e em dezenas de pu-

blicações sob a forma de livros, capítulos de livros, artigos em periódi-

cos e textos em anais de eventos científicos nacionais e internacionais. 

Os pesquisadores que se formaram no grupo vêm desenvol-

vendo pesquisas e formando outros pesquisadores em instituições 

de ensino e pesquisa do estado de São Paulo ou de outros estados 

brasileiros.

Também vinculadas ao GPHELLB, desenvolveram-se outras 

atividades acadêmico-científicas: os projetos integrados de pesquisa: 

“Repertório documental republicano”, entre 1999 e 2003 (CNPq; 

Fapesp); “Bibliografia brasileira sobre o ensino de língua e literatura 

no Brasil”, entre 2009 e 2011 (CNPq); e o I SIHELE – Seminário 

Internacional sobre História do Ensino de Leitura e Escrita – “A 
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constituição do campo da história da alfabetização no Brasil” (2010) 

(Fapesp, Fundunesp, PROPG-Unesp; PROEX-Unesp; Funde-

pe), de que resultou o livro Alfabetização no Brasil: uma história 

de sua história (2011), vencedor do 54o Prêmio Jabuti – Categoria 

Educação – 2012, e a criação da ABAlf – Associação Brasileira de 

Alfabetização.

A matriz teórica do GPHELLB e do PPHELLB está sintetiza-

da na pesquisa sobre história do ensino de Língua Portuguesa que 

iniciei em 1992 e que, após significativos acréscimos e modifica-

ções, resultou na tese de livre-docência (Magnani, 1997), publicada 

no livro Os sentidos da alfabetização: São Paulo – 1876/1994, pela 

Editora Unesp em 2000

Para o desenvolvimento da pesquisa, formulei as seguintes 

questões de investigação: o que é o “tradicional” no ensino de lín-

gua e literatura? Quando e por que se engendra um tipo de ensino 

de língua e literatura que passou a ser acusado de “tradicional”? O 

que representava para a época em que ocorreu seu engendramen-

to? Qual sua relação com a tradição que lhe é anterior? Como se 

pode explicar a insistente permanência do “ensino tradicional”? 

Quais os sujeitos que se empenham(vam) na produção do novo e 

revolucionário? Por que razão e de que maneiras? Qual a relação 

entre tematizações, normatizações e concretizações produzidas ao 

longo da história desse ensino? Quais os pontos de vista teórico-

metodológicos que se utilizaram e se produziram nesse processo? 

Os resultados dessa pesquisa vieram preencher uma lacuna no 

âmbito dos estudos em história da educação e da alfabetização, como 

aponta Magda Soares na apresentação do livro Os sentidos da alfa-

betização: São Paulo – 1876/1994. Considerando a necessidade de 

preencher a lacuna relativa à quase inexistência de estudos históricos 

sobre alfabetização até aquele momento, na pesquisa mencionada 

elegi a alfabetização (escolar) como objeto de investigação, não por-

que essa tenha sido uma escolha prévia, mas porque a ela me condu-

ziram os resultados de pesquisa documental: no Brasil, as discussões 

sobre alfabetização estão inevitavelmente relacionadas com os pro-

cessos de escolarização das práticas sociais de leitura e escrita, confor-
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me intensificaram-se e sistematizaram-se no final do século XIX. E, 

pelos mesmos motivos, escolhi analisar os métodos de ensino inicial 

de leitura (e escrita) ou métodos de alfabetização – conforme denomi-

nações respectivamente utilizadas, de modo predominante, no século 

XIX e a partir do século XX – e enfatizar, como fontes documentais, 

cartilhas e livros de leitura em que se concretizam esses métodos. 

Como se sabe, os métodos para o ensino inicial e escolarizado 

da leitura e escrita, ou métodos de alfabetização, podem ser clas-

sificados em dois tipos básicos: método sintético, que segue o ca-

minho das menores unidades linguísticas para as maiores, ou seja, 

da “parte” para o “todo”; e método analítico, que segue o caminho 

inverso, ou seja, do “todo” para a “parte”. Dependendo do que 

se considere a “parte” – grafema, fonema, sílaba ou palavra − e o 

“todo” – palavra, sentença, conjunto de sentenças ou texto –, no in-

terior de cada um desses dois tipos básicos de métodos encontram-

-se variados modos de processuação.

Também, naquela pesquisa e na tese dela resultante, era meus 

objetivo estudar a história da alfabetização, não a considerando 

como um “capítulo da história do ensino”, mas propondo um novo 

e necessário campo de conhecimento, envolvendo novo objeto de 

estudo, ao mesmo tempo autônomo e interdisciplinar. Com tais 

objetivos, considero que aquela pesquisa representou, de fato, o 

preenchimento de muitas lacunas e, por isso mesmo, fez ressaltar 

muitas outras, resultantes de preenchimentos, lá onde quase nada 

havia. Naquele momento histórico, a pesquisa contribuiu, portan-

to, para mapear o campo e indicar o muito que ainda havia (e há) a 

ser feito, tendo, nesse sentido, podido parecer, ela mesma, lacunar, 

demandando novos preenchimentos. 

Assim, com o objetivo de contribuir para a produção de uma 

história do ensino de língua e literatura no Brasil, abordo na tese 

de livre-docência a história da alfabetização no Brasil, enfocando 

a “questão dos métodos” com ênfase na situação do estado de São 

Paulo, no período compreendido entre 1876 (ano da publicação 

da Cartilha maternal, escrita pelo poeta português João de Deus) e 

1994 (ano de encerramento da pesquisa documental). A partir da 
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localização, recuperação, reunião, seleção, ordenação e análise da 

configuração textual das fontes documentais em que predominam 

tematizações, normatizações e concretizações relativas a determi-

nado método e representativas da disputa pela hegemonia de um 

determinado projeto de alfabetização, elegi quatro momentos con-

siderados cruciais para a compreensão desse movimento histórico. 

O primeiro momento crucial (1876 a 1890) caracteriza-se pela 

disputa entre os partidários do então novo método da palavração, 

que consistia em iniciar o ensino da leitura pela palavra, e os dos an-

tigos métodos sintéticos – alfabético (soletração), fônico, silábico –, 

que consistiam, respectivamente, em iniciar o ensino da leitura 

pelos nomes ou pelos sons das letras ou pelas famílias silábicas. 

O segundo momento crucial (1890 a meados dos anos 1920) 

caracteriza-se pela disputa entre defensores do então novo método 

analítico e os dos antigos métodos sintéticos. Nesse momento, des-

tacou-se a atuação dos professores formados pela Escola Normal de 

São Paulo (em suas diferentes fases), que foram responsáveis por 

muitas iniciativas inovadoras e renovadoras da instrução pública 

republicana, entre as quais a criação da revista Eschola Publica (1896), 

Revista de Ensino (1902), revista Educação (em 1927, com fusão da 

Revista da Sociedade de Educação, de 1922, e Revista Escolar, de 

1925). Em todas suas iniciativas, esses professores visavam tanto à 

sistematização e à metodização do ensino quanto à intervenção dos 

professores nas decisões relativas à instrução. Para isso, defendiam o 

método analítico para o ensino da leitura e escrita no âmbito de, pelo 

menos, dois tipos de disputas inter-relacionadas: a disputa entre os 

defensores dos métodos sintéticos – que, além de defender esses mé-

todos por considerá-los mais rápidos e eficientes do que os analíticos, 

continuavam produzindo cartilhas neles baseadas – e os defensores 

do “novo e revolucionário” método analítico para o ensino da leitura; 

e a disputa entre os defensores do método analítico – “modernos” e 

“mais modernos” – travada em torno dos diferentes modos de se 

processar esse método para o ensino da leitura – a palavração, a sen-

tenciação ou a historieta. O método analítico oficializado no estado 

de São Paulo, nesse momento histórico, foi o método centrado na 
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“historieta”: conjunto de sentenças enunciadas a partir do estímulo 

visual gerado pela observação e fixada pela memória e que mantêm 

nexos lógico-gramaticais entre si.

O terceiro momento crucial (meados dos anos 1920 ao fim dos 

anos 1970) caracteriza-se pelas disputas entre defensores dos anti-

gos métodos de alfabetização e os dos então novos testes ABC para 

verificação da maturidade necessária ao aprendizado da leitura e da 

escrita (criados por Lourenço Filho), de que decorreu a introdução 

dos “novos” “métodos mistos” para o ensino inicial da leitura e da 

escrita. 

O quarto momento crucial (meados de 1980 aos dias atuais) 

caracteriza-se inicialmente pelas disputas entre os defensores da 

então nova teoria construtivista e os dos antigos testes de maturi-

dade e antigos métodos de alfabetização, e, mais recentemente, pela 

introdução da nova teoria do letramento e pelas discussões sobre a 

reintrodução do “novo” método fônico e sobre políticas públicas de 

alfabetização no Brasil. 

Em cada um desses momentos encontram-se condensadas 

as tensões e as contradições relacionadas com as disputas entre 

o novo/revolucionário e o antigo/tradicional em torno da ques-

tão dos métodos de alfabetização, e cada um deles é marcado pela 

hegemonia de um novo sentido atribuído à alfabetização, com base 

no qual se funda uma (nova) tradição.

A caracterização dos quatro momentos cruciais inter-relacio-

nando aspectos educacionais, sociais e políticos, assim como a indi-

cação das questões norteadoras da investigação relativas à temática 

do grupo, foram os principais aspectos a propiciar que, na tese e no 

livro mencionados, se inspirassem também as pesquisas vinculadas 

às demais linhas do GPHELLB, além das vinculadas à linha “His-

tória da alfabetização”. E, em particular no que se refere a esse nú-

cleo temático, as pesquisas no âmbito do grupo passaram a se situar 

em cada um dos quatro momentos, tendo a tese e o livro passado 

a constituir a síntese da matriz teórica do grupo e a configurar um 

subprograma de pesquisa específico. 
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Como se pode constatar, ao longo de seus vinte anos de funcio-

namento, muitos foram os avanços e as contribuições proporcio-

nados pelo GPHELLB, assim como muitas foram as dificuldades 

e muitos são os desafios ainda a enfrentar. Dentre os principais 

avanços e dificuldades, podem-se destacar os relacionados com 

o enfrentamento do desafio representado pelo caráter pioneiro e 

interdisciplinar da temática do grupo, assim como da fundamenta-

ção teórico-metodológica para sua exploração.

Inicialmente, os principais desafios consistiam em justificar a 

relevância e a pertinência da temática no diálogo com pesquisado-

res das áreas e campos de conhecimento envolvidos. Como uma 

forma de lidar adequadamente com essas dificuldades, sem, no en-

tanto, obliterar a especificidade da temática do grupo, as principais 

opções foram a cuidadosa formulação inicial “pesquisas de fundo 

histórico”, para nomear a abordagem proposta para as pesquisas, e 

o já explicitado método da análise da configuração textual de docu-

mentos, por meio do qual se busca assegurar a abordagem histórica 

e inter-relacionada dos diferentes aspectos envolvidos na temática.

A partir, sobretudo, da década de 2000, essas dificuldades 

iniciais foram-se diluindo, por causa da consolidação do campo 

da história da educação e do prestígio conquistado por pesquisas 

históricas.

Para esse novo contexto acadêmico-científico, vêm contri-

buindo também as pesquisas desenvolvidas no GPHELLB, cujos 

principais avanços podem ser sintetizados na utilização do método 

de análise da configuração textual, que tem propiciado compreen-

der a importância da análise integrada de todos os aspectos que 

constituem os sentidos dos documentos, em especial cartilhas de 

alfabetização, manuais de ensino e programas de formação de al-

fabetizadores. Esse método tem propiciado, ainda, compreender 

que analisar esses documentos demanda também dar a conhecer, 

por meio da exposição dos aspectos de sua configuração, os do-

cumentos-fontes – alguns inéditos, ou de difícil localização —, 

para fundamentar a interpretação histórica que neles se apresenta e 
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20  MARIA DO ROSÁRIO L. MORTATTI E OUTROS

avançar na produção de objetos de investigação relativos à história 

da alfabetização.

Outro avanço significativo são os instrumentos de pesquisa ela-

borados pelos integrantes do GPHELLB, os quais contêm relação 

de referências da bibliografia de e sobre autores de cartilhas de alfa-

betização, livros de leitura e manuais de ensino e têm contribuído 

significativamente para subsidiar pesquisas correlatas, tanto as que 

eles mesmos elaboram na continuidade de sua formação acadêmica 

quanto as de colegas do grupo e as de outros pesquisadores. 

Todos os integrantes do grupo vêm desenvolvendo pesquisas 

que buscam preencher lacunas no conhecimento científico sobre a 

temática e vêm consolidando o diálogo com pesquisadores brasilei-

ros e estrangeiros, ampliando-se, assim, as reflexões sobre os temas 

específicos de suas pesquisas e sua contribuição para o alargamento 

dos campos de conhecimento envolvidos. 

No que se refere especificamente à relação entre as pesquisas e 

os quatro momentos cruciais que proponho para a história da alfa-

betização no Brasil, elas vêm contribuindo para a caracterização, na 

longa duração histórica, de conceitos caracteristicamente “brasilei-

ros” de: “alfabetização”, como ensino inicial de leitura e escrita na 

fase inicial de escolarização de crianças, abrangendo alfabetização 

de jovens e adultos; “cartilha de alfabetização”, como concretização 

de tematizações e normatizações para esse ensino; “manual de en-

sino”, como concretização de saberes sobre conteúdos e métodos 

para ensinar futuros professores a alfabetizar, sempre de acordo 

com tematizações e normatizações sobre esse ensino; e “progra-

mas de ensino”, como normatizações derivadas de tematizações e 

norteadores de concretizações para esse ensino.

Essas pesquisas vêm, ainda, aprofundando as possibilidades 

de problematização das questões iniciais sobre as disputas entre o 

“novo” e o “tradicional”, por meio do aprofundamento da reflexão 

sobre as relações entre continuidades e descontinuidades, rupturas 

e permanências na história da alfabetização no Brasil, conforme 

apresentadas na tese de livre-docência e no livro dela resultante.
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Apesar de serem muitos, ainda, os desafios a enfrentar, desde 

a criação do GPHELLB, mediante um trabalho integrado e in-

terdisciplinar, vem sendo possível avançar na consecução de seus 

objetivos.

Além de comemorativo dos vinte anos de criação do grupo, por-

tanto, este livro objetiva contribuir para a compreensão da história 

do ensino de leitura e escrita no Brasil. Nele encontra-se reunida 

uma “amostra” da produção do grupo, representada por um artigo 

de minha autoria e quatorze artigos resultantes de pesquisas em 

nível de iniciação científica, mestrado e doutorado desenvolvidas 

por integrantes do GPHELLB, sob minha orientação acadêmica, 

entre 1996 e 2013. Os resultados das demais pesquisas não deixam, 

porém, de ser retomados ou citados, já que se vinculam à mesma 

temática e dialogam entre si, na rede de relações de sentido que se 

estabelece entre os sujeitos aqui abordados. 

Em cada um dos artigos que constituem os capítulos deste livro, 

problematizam-se os lugares que ocupam nessa história os sujeitos, 

cujas atuação profissional e produção escrita são representativas 

das tematizações, normatizações e concretizações para esse ensino, 

desde o final do século XIX até os dias atuais, tendo, cada um a seu 

modo, contribuído para a fundação de novas tradições. Situando-se 

a atuação profissional e produção escrita desses sujeitos nos respec-

tivos momentos históricos do ensino da leitura e escrita no Brasil, 

objetiva-se propiciar a compreensão do lugar de cada um deles na 

rede de relações de sentido que se pode estabelecer, do ponto de 

vista da longa duração histórica. Por esse motivo, optou-se pela 

apresentação dos capítulos em ordem cronológica, conforme o mo-

mento de atuação de cada sujeito dessa história.

Em relação ao “primeiro momento”, têm-se os artigos de Luana 

Grazielle dos Santos e Franciele Ruiz Pasquim, que abordam, res-

pectivamente, a atuação de Thomaz Galhardo (1855-1904) e de 

Silva Jardim (1860-1891).

Os artigos referentes a sujeitos que atuaram no “segundo mo-

mento” são mais numerosos, evidenciando também a efervescência 

desse momento histórico e sua importância do ponto de vista da 
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fundação de nova tradição, cujos efeitos fazem-se sentir também 

nas discussões atuais sobre o ensino da leitura e da escrita.

Em relação ao “segundo momento”, abordam-se os seguintes 

sujeitos: João Köpke (1852-1926), por Maria do Rosário Longo 

Mortatti; Ramon Roca Dordal (1854-1938) e Carlos Alberto 

Gomes Cardim (1875-1938), por Franciele Ruiz Pasquim; Arnal-

do de Oliveira Barreto (1869-1925), por Vanessa Cuba Bernardes; 

Francisco Vianna (1876-1935), por Angélica Pall Oriani; Theodoro 

de Moraes (1877-1956), por Bárbara Cortella Pereira; e Antonio 

Firmino de Proença (1880-1946), por Monalisa Renata Gazoli. 

Em relação ao “terceiro momento”, os sujeitos abordados são: 

Renato Sêneca Fleury (1895-1980), por Cyntia Grizzo Messen-

berg; Manoel Bergström Lourenço Filho (1897-1970), por Este-

la Natalina Mantovani Bertoletti; Antonio D’Ávila (1895-1980), 

por Thabatha Aline Trevisan; e Bárbara Vasconcelos de Carvalho 

(1915-2008), por Fernando Rodrigues de Oliveira.

Em relação ao “quarto momento”, ainda em curso, abordam-

-se: Emilia Ferreiro (1937-) e João Wanderley Geraldi (1946-), por 

Márcia C. O. Mello e por Luzia de F. Paula, respectivamente.

Como se pode constatar por meio dos resultados das pesquisas 

aqui apresentadas, apesar do muito que fizemos, ainda há temas 

e problemas para serem explorados. E esperamos que, além de 

comemorativo, este livro possa ser também convidativo a todos 

os pesquisadores, professores e estudantes que, assim como nós, 

tenham interesse em conhecer e estudar o passado e as tradições que 

constituem os modos de pensar, sentir, querer e agir em relação ao 

ensino da leitura e da escrita no Brasil.

Marília/SP, agosto de 2014

Maria do Rosário Longo Mortatti
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