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RAMON ROCA DORDAL (1854-1938) 
E CARLOS ALBERTO GOMES CARDIM 

(1875-1938) NA HISTÓRIA DA 
ALFABETIZAÇÃO NO BRASIL1

Franciele Ruiz Pasquim

Introdução

Nas décadas finais do século XIX, intensificou-se a preocupa-

ção com a formação de professores primários no Brasil, em especial 

nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Essa foi uma das 

iniciativas imprescindíveis aos avanços políticos, sociais e educa-

cionais pelos quais o Império brasileiro ansiava e que a República 

recém-instaurada demandava urgentemente, como forma de rever-

ter condições de precariedade do ensino e erradicar o analfabetismo 

(Reis Filho, 1981).

A Escola Normal de São Paulo (ENSP) tornou-se polo de ino-

vações educacionais e de modelos pedagógicos, e os professores 

nela formados passaram a divulgar suas propostas de ensino, seja 

por meio das “tematizações” sobre o ensino da leitura e escrita em 

periódicos educacionais, seja por meio da elaboração de cartilhas, 

nas quais apresentavam o método e o processo que consideravam 

mais adequados para o ensino da leitura e escrita (Mortatti, 2000). 

 1 Este texto é resultante de pesquisa de iniciação científica, desenvolvida com 

Bolsa Pibic/CNPq/Unesp, cujos resultados finais foram apresentados sob 

a forma de Trabalho de Conclusão de Curso (Pasquim, 2010d). Artigo com 

conteúdo semelhante encontra-se em Pasquim (2010c) [N.O.]. 
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78  MARIA DO ROSÁRIO L. MORTATTI E OUTROS

A atuação desses “normalistas” é central nas disputas em torno dos 

métodos de ensino da leitura e escrita, que caracterizaram o segun-

do momento na história da alfabetização no Brasil (ibidem). 

Dentre esses professores paulistas formados por essa Escola 

Normal,2 destacam-se Ramon Roca Dordal (1854-1938) e Carlos 

Alberto Gomes Cardim (1875-1938). Ambos foram defensores e 

divulgadores do método analítico para o ensino da leitura e escrita e 

concretizaram, por meio da publicação de suas cartilhas, um modo 

de processar esse método, considerando a rapidez, a facilidade e a 

eficácia em ensinar a leitura e a escrita. A atuação desses professores é 

mais um indicativo da ênfase dada, naquele momento histórico, não 

apenas ao método de ensino de leitura e escrita, mas também ao modo 

de processar esse método. Esse é o núcleo da disputa entre “moder-

nos” e “mais modernos”, característica do segundo momento na 

história da alfabetização no Brasil (ibidem), para o que contribuíram 

os professores Dordal e Cardim, cuja atuação é focalizada neste texto. 

Aspectos da biografia e atuação profissional

Ramon Roca Dordal3

Ramon Roca Dordal, filho de dona Francisco Roca y Ardevol 

e D. B. Ramona Dordal nasceu em 1o de março de 1854 na cidade 

 2 Fazem parte desse “segundo momento” da história da alfabetização e foram 

estudadas pelos integrantes do GPHELLB, as seguintes cartilhas e seus auto-

res: Cartilha analytica, de Arnaldo de Oliveira Barreto (Bernardes, 2003); 

Cartilha Proença, de Antônio Firmino de Proença (Gazoli, 2007; 2010); Meu 

livro, de Theodoro de Moraes (Pereira, 2006; 2009); Cartilha: leituras infantis, 

de Francisco Vianna (Oriani, 2010); Nova Cartilha Analytico-synthética, de 

Mariano de Oliveira (Sobral, 2007); e Cartilha infantil pelo methodo analityco 

[1910?], de Carlos Alberto Gomes Cardim (Pasquim, 2010d).

 3 As informações deste tópico foram extraídas de: Ferreira (2002), Martins 

(2008), Mortatti (2000), Polianteia (1946), Revista IHGSP (1939). Também 

foram extraídas informações do site Jornal Diário Oficial de Itatiba e da seção 

“Memorial da Educação” do site do CRE-Mário Covas. Disponíveis respecti-

vamente em: <http://www.itatiba.sp.gov.br/arquivos/22112007.pdf> e em 

<http://www.crmariocovas.sp.gov.br>. Todos acessados em: 4 ago. 2010.

Miolo_Sujeitos_da_historia_(GRAFICA).indd   78Miolo_Sujeitos_da_historia_(GRAFICA).indd   78 15/03/2016   17:46:4515/03/2016   17:46:45



SUJEITOS DA HISTÓRIA DO ENSINO DE LEITURA E ESCRITA NO BRASIL  79

de Barcelona, na Espanha. Estudou História e Geografia na Escola 

San Isidro-Espanha e aprendeu tipografia, e exerceu esse ofício, em 

Madri, capital daquele país. Além de tipógrafo, foi aspirante oficial 

de segunda classe de Orense e oficial do batalhão galaico.

Em 1973, com 19 anos, Dordal mudou-se para a cidade de 

Macaé (RJ) e trabalhou como desenhista da estrada de ferro que 

ligava os municípios fluminenses de Macaé e Campos. Durante dez 

anos, na cidade do Rio de Janeiro, trabalhou também como tipógra-

fo do Jornal do Commercio. 

Em 1886, com 32 anos, matriculou-se na ENSP. Diplomado, 

foi nomeado para a Primeira Cadeira de Itatiba (SP) e foi, poste-

riormente, o primeiro diretor do Grupo Escolar Cel. “Júlio César” 

nessa cidade. Lecionou na segunda Escola Modelo na cidade de São 

Paulo (SP), também chamada “Escola Modelo do Carmo”, e, em 

fevereiro de 1893, foi auxiliar de Alfredo Bresser. Permaneceu nessa 

escola durante dez anos e exerceu o cargo de diretor do primeiro 

Grupo Escolar do Braz, que, “[...] dois meses após a morte desse 

professor, passou a ser denominado Grupo Escolar ‘Rocca Dordal’, 

conforme decreto de 02 de dezembro de 1938.” (CRE, 2010, n.p.).

Em 1896, Dordal foi colaborador da revista Eschola Publica e 

integrou, em 1902, o grupo de redatores oficiais da Revista de Ensi-

no, da Associação do Professorado Público Paulista.

Em 1907, foi nomeado inspetor escolar na cidade de São Paulo, 

cargo que ocupou até o ano de 1919, quando se aposentou. 

O professor Ramon Roca Dordal faleceu em 19 de setembro de 

1938, com 84 anos de idade.

Carlos Alberto Gomes Cardim4

Filho do comendador e maestro João Pedro Gomes Cardim, 

nascido em Setúbal (península da região de Lisboa, Portugal), e de 

 4 Para mais informações sobre Carlos Alberto Gomes Cardim, ver, especial-

mente: Pasquim (2010d) e Mortatti (2000a).
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Ana Amélia Monte Claro Gomes Cardim, (nascida no estado do 

Rio Grande do Sul, Brasil), Carlos Alberto Gomes Cardim nasceu 

em 10 de fevereiro de 1875, na cidade de São Paulo (Polianteia, 

1946, p.105).

Cardim casou-se com Ignez Lacerda e teve dois filhos (ibidem, 

p.105): João Carlos Gomes Cardim, que se diplomou médico e 

professor e exerceu, entre outros, o cargo de diretor superintenden-

te do Instituto de Educação Caetano de Campos; e Carlos Alberto 

Gomes Cardim Filho, que se diplomou engenheiro e arquiteto pela 

Escola Normal de Engenharia da Universidade de São Paulo e ocu-

pou, entre outros, o cargo de diretor da Escola de Belas Artes de São 

Paulo5 (Bueno; Barata, 1999, p.635).

Em 1894, aos 19 anos de idade, Cardim diplomou-se pela 

ENSP,6 iniciando sua carreira no magistério público paulista, e, em 

1895, por concurso, ingressou em uma escola isolada na cidade de 

São Paulo.

[N]o exercício desta modesta escola isolada, [...] recebeu o hon-

roso convite de Miss Márcia Browne,7 para ir trabalhar na Escola 

 5 Segundo informações contidas no site Escola de Belas Artes de São Paulo, essa 

escola foi fundada no dia 23 de setembro de 1925, ano em que “[...] Pedro 

Augusto Gomes Cardim apresentou a um grupo ilustre de homens públicos 

e artistas, o projeto para a criação da Academia de Belas Artes. A proposta foi 

bem recebida e a escola foi inaugurada em 15 de fevereiro de 1926 apenas com 

os cursos de pintura e escultura”. Disponível em: <http://www.belasartes.

br/institucional/historia.php>. Acesso em: 6 nov. 2010.

 6 O período no qual Cardim estudou na ENSP foi após a proclamação da Repú-

blica. Nesse período, a Escola Normal foi reorganizada e nela foram criadas 

escolas modelos orientadas pelos princípios educacionais de Maria Guilher-

mina e Miss Browne. Disponível em: <http://www.crmariocovas.sp.gov.br/

neh.php?t=001a>. Acesso em: 6 nov. 2010.

 7 Márcia P. Browne, educadora norte-americana, juntamente com “[...] Maria 

Guilhermina Loureiro de Andrade, que havia estudado quatro anos nos 

Estados Unidos estudando sistemas de ensino [...] Ambas conhecedoras [...] 

dos métodos de ensino americanos, iniciaram uma obra verdadeiramente 

grandiosa, qual a da adaptação de métodos de ensino renovados e eficientes 

nas escolas-môdelo anexas, que eram destinadas a campo de experimenta-

ção de novas técnicas, de observação e prática de ensino para os estudantes 
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Modêlo “Prudente de Moraes”.8 Ai, foi convidado por Gabriel 

Prestes para trabalhar sob sua direção, como professor no Curso 

Complementar; trabalhou depois sob a direção de Alberto Sales, 

como auxiliar do Oscar Thompson,9 na Escola Normal, e sob a 

direção do dr. Rui de Paula Sousa passou a exercer o cargo de ins-

petor técnico da Escola Normal. (Polianteia, 1946, p.6)

Entre 1896 e 1902, Cardim publicou artigos na revista Eschola 

Publica, publicada pela Typografia Industrial de S. Paulo, e na 

Revista de Ensino. Esses artigos tratavam de “tematizações” sobre 

as primeiras preocupações do autor em relação ao ensino de Geo-

metria e da importância do exercício físico e de narrativas sobre 

episódios históricos.

Em 1908, Cardim foi convidado para organizar e reformar o 

ensino primário e secundário do estado do Espírito Santo,10 tendo 

exercido o cargo de secretário da Instrução Pública nesse estado. 

Como parte de suas iniciativas, criou a “[...] Escola Modelo através 

do decreto no 108, e sua regulamentação através do decreto no 109. 

Além de Secretário da Instituição, Gomes Cardim foi nomeado di-

retor da Escola Modelo e da escola Normal.” (Ferreira, 2000, p.2). 

de irradiação de ensino remodelado. Numeroso foram os discípulos dessas 

educadoras, cuja ação na vida prática teve larga influência na remodelação do 

ensino público paulista e, posteriormente de outros Estados. Foram eles os 

primeiro s a divulgarem o método analítico para o ensino da leitura, do ensino 

intuitivo de várias matérias e da prática dos ensinamentos de e da prática dos 

ensinamentos de Froebel” (Polianteia, 1946, p.94-5).

 8 A Escola Normal “Prudente de Morais” foi criada em 1895, por Cesário Mota 

Junior “[...] a Escola Modêlo da Luz, denominada mais tarde Grupo Escolar 

Prudente de Moraes.”. Disponíveis em: <http:// www.crmariocovas.sp.gov.

br/>. Acesso em: 11 nov. 2010.

 9 Oscar Thompson “[...] exerceu vários cargos no magistério e na administração 

escolar, destacando-se sua atuação como diretora, da Escola Normal de São 

Paulo (1901 a 1920, com interrupções): incentivador e divulgador do método 

analítico para o ensino da leitura e da produção de cartilhas assim como de 

experiências em psicologia científica e em bibliotecas escolares; criador da 

Directoria Geral da Instrução Publica [...]” (Mortatti, 2000, p.123).

 10 A respeito da atuação do professor Gomes Cardim no Espírito Santo, ver 

especialmente os artigos de Schwartz (2007; 2008). 
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Nesse mesmo ano, foi criado o “[...] 1o Grupo Escolar do Espí-

rito Santo através do decreto no 166 de 05 de setembro de 1908. O 

Grupo Escolar recebeu o nome do próprio Secretário da Instrução, 

Gomes Cardim”11 (ibidem, p.2). 

Tendo permanecido durante quatro anos no estado do Espírito 

Santo, onde esteve à frente das reformas educacionais, em 1913, ao 

regressar a São Paulo, Cardim foi nomeado “[...] lente de Psicologia 

e Pedagogia da Escola Normal Secundária de São Paulo” (Melo, 

1954, p.129).

Entre 1917 e 1918, Cardim integrou a diretoria da Associação 

Beneficente do Professorado Público Paulista. Nessa importante 

associação, participou das comissões responsáveis tanto pela revi-

são e adoção de livros didáticos como dos relatórios sobre a situação 

do ensino primário paulista.

Aos 47 anos de idade, Cardim já havia ocupado muito cargos 

representativos no ensino primário paulista. Além de sua atua-

ção como autor de livros didáticos, foi nomeado, em 1922, diretor 

da Escola Normal do Braz,12 onde permaneceu até o ano de 1924 

(Melo, 1954, p.129). Entre 1925 e 1928, foi subdiretor e 15o Diretor 

da Escola Normal Secundária de São Paulo13 (ibidem, p.129).

Com 31 anos, uma de suas iniciativas como diretor da Escola 

Normal da Praça foi a criação daquela que ficou conhecida por 

muitos como a primeira biblioteca infantil do curso primário de São 

Paulo e do Brasil. Essa biblioteca foi

 11 O Grupo Escolar “Gomes Cardim”, atualmente EEEFM “Gomes Cardim”, 

foi “[...] autorizada a funcionar pela lei 166 de 5 setembro de 1908. Inicial-

mente instalada na antiga Escola D. Pedro II – atual Escola Estadual Maria 

Ortiz, localizada no Centro de Vitória. Em 1928, a Escola Primária ‘Gomes 

Cardim’, foi instalada no prédio construído especialmente pra abrigá-la”. Dis-

ponível em: <http://www.escolagomescardim.com.br. php?pg=historico>. 

Acesso em: 4 ago. 2010.

 12 A Escola Normal do Brás foi criada por decreto de 8 de agosto de 1898. 

Disponíveis em: <http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/neh/1911-

1915/1913_braz.pdf>. Acesso em: 11 nov. 2010.

 13 A Escola Normal de São Paulo passou a ser denominada Escola Normal Secun-

dária em 1911. Nesse período, foi diretor Oscar Thompson (Polianteia, 1946).
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[...] fundada em 1925, por iniciativa de Carlos Alberto Gomes 

Cardim, diretor da Escola Normal de São Paulo, auxiliado pelos 

professores João Baptista de Brito e Renato Braga, a organiza-

ção da Biblioteca Infantil ficou de 28 de maio de 1925 a 10 de agosto 

de 1927, sob o comando da professôra D. Dulce Bressane. Desta 

data até 1929 foi dirigida pela professora D. Nísia Pereira Bueno. 

Essa biblioteca foi fechada em 1929. Seus livros foram recolhidos 

à Biblioteca do Curso Normal. (Jornal Nosso Esfôrço, 1965, n.5 

e 7, p.3)

Ainda que, com seus auxiliares, Cardim tentasse impulsionar o 

ensino da leitura por meio da criação da Biblioteca infantil, 

[...] a frequência dos alunos não era obrigatória: os alunos que qui-

sessem podiam pedir livros para estudar ou distrair-se. Durou só 

dois anos a biblioteca [...] Foi fechada porque vivia “às moscas” e 

os livros foram entregues a Biblioteca Paulo Bourroul [...]. (ibidem, 

n.8 e 9, p.7)

Cardim foi, ainda, diretor do Conservatório Dramático e Musi-

cal de São Paulo, tendo ocupado o cargo de professor catedrático do 

curso de Música. 

Em dois de junho de 1938, faleceu, aos 63 anos de idade, o pro-

fessor Carlos Alberto Gomes Cardim, na cidade de São Paulo. No 

ano seguinte a sua morte, recebeu, como homenagem póstuma de 

seus amigos e discípulos, uma coroa de bronze com as seguintes 

palavras: 

“Educação, Caráter, Coração”, dizendo o orado: Esta coroa, 

que durará eterna como bronze dos sentimentos dos que a idea-

ram, ainda não exprime tudo, porque é pouco como pagamento do 

que devem ao prof. Gomes Cardim as gerações que se entregou, 

fixando-se no curso de sua existência como um Homem que Deus 

quis fosse destinado a não desaparecer mesmo depois de morto, 
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porque, para lembrá-lo na memória de todos, havia de ficar sua 

obra de educação, de caráter e coração... (Polianteia, 1946, p.106).

Em sua homenagem, foi “[...] erigido em bronze, seu busto, ao 

lado da escola, por seus ex-alunos e amigos” (Jornal Nosso Esfôrço, 

1965, n.5 e 7, p.8). Para essa homenagem, foi criada uma comissão 

que tinha por objetivo exaltar a atuação de Cardim, que, segundo 

eles

[...] havia galgado todos os degraus hierárquicos até assumir a 

direção da escola, destacando-se sempre como um educador, ins-

truindo e educando dentro dos mais modernos metodos de ensino 

e imprimindo-lhe orientação nacionalista. (Revista do Professor, n. 

6, ano 7, 1950)

Bibliografia de e sobre Dordal e Cardim

Em Pasquim (2010a) encontram-se reunidas 71 referências de 

textos escritos por esses professores e 144 referências de outros au-

tores com menções a esses professores, suas atuações profissionais 

e/ou citações de textos deles. Em Pasquim (2010b) encontram-

-se reunidas: 40 referências de textos escritos pelo professor Dor-

dal, considerando as diferentes edições de um mesmo texto, e 45 

referências de textos de outros autores com menções a Dordal, sua 

atuação profissional e/ou citações de seus textos. Encontram-se 

também 31 referências de textos escritos por Cardim e 99 referên-

cias de textos de outros autores com menções a Cardim, sua atuação 

profissional e/ou citações de seus textos. 

Bibliografi a de Dordal e de Cardim

No Quadro 1, apresento quarenta referências de textos escritos 

por Ramon Roca Dordal, que estão ordenadas por tipo de texto e 

ano de publicação. 
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Quadro 1 − Bibliografia de Ramon Roca Dordal por tipo de texto e ano de publi-

cação, entre 1891 e 1933

Tipo de 

pesquisa

Ano de 

publicação

 Livros didáticos
Artigos em 

revistas

Documentos 

oficiais
Total

Aritmética Leitura

1891 4 – – – 4

1896 – – 2 – 2

1902 1 1 4 – 6

1903 1 – 2 – 3

1906 1 – – – 1

1908 1 – – 2 3

1909 1 1 – – 2

1911 1 2 – – 3

1913 – 1 – 1 2

1914 – – 4 1 5

1915 1 1 – – 2

1916 – 1 – – 1

1921 – 1 – – 1

1922 – 2 – – 2

1925 – 1 – – 1

1927 – 1 – – 1

1933 – 1 – – 1

Total por tipo 

de textos
11 13 12 4 40

Total geral 40

Fonte: Pasquim (2010a)

Conforme os dados apresentados no Quadro 1, é possível obser-

var que a maior quantidade de publicações de Dordal é constituída 

de livros didáticos (24 referências), escritos exclusivamente por esse 

professor ou em coautoria com outros autores, sobre os quais, até o 

momento, não foram localizadas informações. 

Segundo Mortatti (2000, p.95), Dordal escreveu a Cartilha mo-

derna, que “[...] parece ter sido publicada em 1902”, e apresenta os 

grandes objetivos de sua Cartilha: “[...] agradar à criança e facilitar 
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o trabalho do professor, de modo que o ensino da leitura pelo mé-

todo analítico se torne agradável e, ao mesmo tempo, viável nas 

escolas públicas”.

Em 1902, Dordal teve publicados na Revista de Ensino quatro 

artigos sobre o ensino da leitura e da escrita no ensino primário. 

No período compreendido entre 1907 e 1918, no qual exerceu 

o cargo de inspetor-geral da Instrução Pública, no estado de São 

Paulo, Dordal teve vinte textos publicados, ou seja, mais da metade 

de toda sua produção escrita. 

Observa-se, ainda, que em 1914 Dordal teve a maior quanti-

dade de textos publicados (cinco): o documento oficial intitulado 

Instruções praticas para o ensino da leitura, pelo methodo analytico 

– modelos de lições, em coautoria com os professores Mariano 

de Oliveira e Arnaldo de Oliveira Barreto; e artigos na Revista de 

Ensino, nos quais afirmava que para “[...] alcançar a regularidade 

de horário, a uniformidade de programma, será sómente possível 

com a unidade do livro”. (Dordal, 1902, p.589 apud Mortatti, 

2000, p.86).

Como informei, dentre as referências de textos de Dordal, des-

tacam-se aquelas de livros didáticos, o que é representativo de sua 

preocupação com as urgências educacionais da época em que “[...] 

a consolidação do mercado editorial de livros didáticos produzidos 

por brasileiros e para escola brasileira [...] esteve [...] relacionada a 

um tipo de escritor didático profissional: o professor normalista; 

e de uma especialidade editorial: a publicação de livros didáticos” 

(Mortatti, 2000, p.85-6). 

No Quadro 2 apresento bibliografia de Carlos Alberto Gomes 

Cardim, constituída de 31 referências de textos escritos por esse 

professor e ordenadas por tipo de texto e ano de publicação.

Conforme os dados sintetizados no Quadro 2, pude localizar 

25 referências de livros didáticos para o ensino de diferentes dis-

ciplinas publicados entre os anos 1896 e 1931, período em que se 

concentram as datas da maior quantidade de referências de textos 

de Cardim.
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Em 1896, Cardim teve publicados alguns artigos na revista Es-

chola Publica, publicada pela Typ. Industrial de S. Paulo. Presumi-

velmente em 1910, Cardim teve publicada a Cartilha infantil pelo 

methodo analytico,14 que alcançou a 9a edição em 1919 e a 11a em 

1923. Ambas as edições foram publicadas pela Typografia Augusto 

Siqueira em São Paulo. 

É possível afirmar que Cardim prescreveu aos professores a 

utilização de sua cartilha para o ensino de leitura e escrita quando 

foi convidado pelo presidente João Monteiro para participar da 

reorganização do ensino primário e secundário na província do 

Espírito Santo, entre os anos de 1909 e 1913. Além dessa cartilha, 

Cardim teve publicados livros didáticos para o ensino de história e 

música e artigos em periódicos educacionais, que circularam entre 

o professorado paulista.

Embora pequena, a produção bibliográfica de Cardim é indica-

tiva de sua preocupação em atender às necessidades sociais e edu-

cacionais de sua época, uma vez que nesse momento foi instituído o 

método analítico para o ensino de leitura e escrita, a fim de reverter 

o analfabetismo.

Bibliografi a sobre Dordal e sobre Cardim

Em relação à bibliografia sobre Ramon Roca Dordal, localizei 

45 referências de textos de outros autores, com menções a esse pro-

fessor, sua atuação profissional e/ou citações de seus textos. Essas 

referências estão ordenadas em seis subseções, de acordo com o 

tipo de texto: menções e/ou citações em livros (onze referências); 

dicionários, enciclopédia e catálogo de fontes (duas referências); 

textos acadêmicos (dezesseis referências); artigos de revistas (dez 

referências); documentos oficiais (cinco referências); artigo de jor-

 14 Segundo Cardim (1919), essa cartilha seguia o processo de sentenciação que 

consistia em iniciar a leitura das sentenças, primeiramente pelo aluno sozinho 

e posteriormente pelos demais alunos, seguindo-se a decomposição das sen-

tenças em palavras, das palavras em sílabas e das sílabas em letras.
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nal (uma referência). O primeiro texto é de 1902, e o último data 

de 2010.

A seção Bibliografia sobre Carlos Alberto Gomes Cardim con-

tém 99 referências de texto de outros autores, com menções a Car-

dim, sua atuação profissional e/ou citações de seus textos. Essas 

referências estão ordenadas em oito subseções, de acordo com o 

tipo de texto: menções e/ou citações em livros (28 referências); 

dicionários, enciclopédia e catálogo de fontes (nove referências); 

textos acadêmicos (21 referências); revistas e artigos de revistas 

(oito referências); anais de evento (quinze referências); documen-

tos oficiais (três referências); artigos de jornais (seis referências); e 

anúncios de revistas (nove referências). O primeiro texto é de 1908, 

e último data de 2010.

Observa-se que a maior quantidade de textos de outros autores, 

com menções a Cardim e a Dordal, suas atuações profissionais ou 

citações de seus textos, concentra-se respectivamente em: trabalhos 

acadêmicos (dezesseis referências); e em livros (28 referências). 

Essa maior concentração deve-se à atuação desses professores no 

estado de São Paulo, e, no caso de Cardim, também a sua atuação 

no estado do Espírito Santo. 

Considerações finais

Como se pode observar, Cardim e Dordal contribuíram ativa-

mente no momento histórico em que atuaram, integrando grupo 

de professores escritores de cartilha que se baseavam no método 

analítico. Por ter sido esse método considerado o mais eficaz, foi 

institucionalizado pelas autoridades da instrução pública paulista 

na tentativa de responder às urgências sociais daquele momento 

(Magnani, 1997; Mortatti, 2000).

Assim, o estudo sobre a produção didática de ambos contribui 

para compreender melhor o lugar que ocuparam na história do en-

sino de leitura e escrita no Brasil. 
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