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HISTÓRICO DE CRIAÇÃO DA
ABAlf - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ALFABETIZAÇÃO

Parte I
- 06/10/2009-07/12/2010 2009 - PROPOSIÇÃO INICIAL
A proposta de criação de Sociedade Brasileira de Alfabetização –SBA (denominação e
sigla provisórias) foi apresentada pela professora Dra. Maria do Rosário Longo Mortatti
(UNESP-Marília), em sua exposição durante a Sessão Especial “Políticas de alfabetização e
leitura no Brasil – entre o público e o privado: quais regulações?”, realizada das 14h às 17h do
dia 06/10/2009, durante a 32ª. Reunião Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e
Pesquisa em Educação – ANPEd, cujo tema geral foi “Sociedade, cultura e educação: novas
regulações?”. O convite para essa exposição foi apresentado pelo Grupo de Trabalho (GT) 10
- Alfabetização, leitura e escrita, da ANPEd, então coordenado pela professora Dra. Cláudia
Maria Mendes Gontijo (UFES).
No artigo resultante dessa exposição, publicado na Revista Brasileira de Educação (n.
44, maio/ago. 2010), encontra-se registrada a proposta de criação da Entidade e suas
justificativas, no contexto das discussões sobre a relação público-privado nas políticas de
alfabetização no Brasil, conforme trecho transcrito a seguir:
[...] uma das urgências de nosso tempo é a de congregarmos esforços científicos e
energia intelectual — não atrelados a órgãos do setor público estatal, nem a
instâncias públicas não-estatais, nem a empresas privadas —, para pensarmos sobre
essas e tantas outras conjecturas. E, para isso, proponho a criação da Sociedade
Brasileira de Alfabetização, como entidade sem fins lucrativos, com os objetivos de
congregar pesquisadores e grupos de pesquisa, promover criação de um núcleo de
pesquisas e estudos sobre alfabetização, de caráter institucional e multidisciplinar e
promover intercâmbio com sociedades, pesquisadores, núcleos e grupos de pesquisa
internacionais.
Talvez ainda seja muito pouco. Mas considero ser essa uma ocupação fecunda, em
tempos de produtivismo e privação do ócio criativo, e necessária para, ao menos,
iniciar o debate. 1

2010 – DISCUSSÃO NO I SIHELE
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Essa proposta constou também dos objetivos do I SIHELE - Seminário Internacional
sobre História do Ensino de Leitura e Escrita – “A constituição do campo da história da
alfabetização no Brasil”. Esse Seminário foi promovido pelo Grupo de Pesquisa “História do
ensino de língua e literatura no Brasil” (GPHELLB) e pelo Programa de Pós-Graduação em
Educação (PPGE) da Faculdade de Filosofia e Ciências (FFC) da Universidade Estadual
Paulista (UNESP), campus de Marília, foi presidido por Maria do Rosário Longo Mortatti e
realizado nas dependências dessa faculdade.
Na Plenária Final do I SIHELE, realizada no dia 09/09/2010, participaram, além da
presidente do I SIHELE, as seguintes pesquisadoras, convidadas oficiais do Seminário: Profa.
Dra. Magda Becker Soares (Professora Emérita - UFMG), Profa. Dra. Anne-Marie Chartier
(INRP-França), Profa. Dra. Cláudia Maria Mendes Gontijo (UFES), Profa. Dra. Diana
Gonçalves Vidal (USP), Profa. Dra. Eliane Teresinha Peres (UFPel), Profa. Dra. Estela
Natalina Mantovani Bertoletti (UEMS-Paranaíba), Profa. Dra. Francisca Izabel Pereira Maciel
(UFMG), Profa. Dra. Iole Maria Faviero Trindade (UFRGS), Profa. Dra. Isabel Cristina Alves
da Silva Frade (UFMG), Profa. Dra. Maria Arisnete Câmara de Morais (UFRN), Profa. Dra.
Márcia Cristina de Oliveira Mello (UNESP-Ourinhos), Profa. Dra. Lázara Nanci de Barros
Amâncio (UFMT-Rondonópolis).
Outras três convidadas oficiais, Profa. Dra. Carlota Boto (USP), Profa. Dra. Cecilia Maria
Aldigueri Goulart (UFF) e Profa. Dra. Norma Sandra de Almeida Ferreira (UNICAMP), não
puderam participar dessa Plenária, mas manifestaram posição favorável à criação da entidade.
Dessa Plenária também

participou

mais

de uma centena dentre os

263

professores/pesquisadores, estudantes de pós-graduação, estudantes de graduação, professores
e gestores da Educação Básica, inscritos no I SIHELE, no qual estavam representados 14
estados brasileiros, 43 instituições de ensino superior, 28 programas de pós-graduação em
Educação, uma secretaria municipal e uma secretaria estadual de Educação.
Da discussão desse item da pauta da Plenária, resultou a seguinte deliberação, conforme
consta do Relatório Científico do I SIHELE:
[...] encaminhamento, ao GT – “Alfabetização, leitura e escrita” da Associação
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação – ANPEd, em sua 33ª. Reunião
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anual a se realizar de 17 a 20 de outubro de 2010, da proposta indicativa do I
SIHELE de criação da Sociedade Brasileira de Alfabetização [...] 2

Esse encaminhamento da proposta indicativa de discussão no GT10, da ANPEd se
deveu: por um lado, à constatação da abrangência da proposta e da necessidade de sua
discussão também em outros fóruns, envolvendo maior número de pesquisadores e
professores; e, por outro lado, à presença, naquela Plenária, da Coordenadora do GT10, da
ANPEd, Profa. Dra. Cláudia Maria Mendes Gontijo, e membros desse GT.
Conforme aprovada na Plenária Final do I SIHELE, a proposta indicativa de criação da
entidade foi apresentada pela Diretora da FFC, Profª. Drª. Mariângela Spotti Lopes Fujita, em
reunião da Congregação dessa faculdade, realizada no dia 21/09/2010. Nessa reunião, foi
aprovada Moção de Apoio à criação da então denominada Sociedade Brasileira de
Alfabetização, a qual foi encaminhada, em 24/09/2010, à Coordenadora do GT10 Alfabetização, leitura e escrita, da ANPEd, e à Presidente da ANPEd, Profa. Dra. Dalila de
Oliveira Andrade.
Em 14/10/2010, a Presidente do I SIHELE também encaminhou, à Coordenadora do
GT-10, com cópia à Presidente da ANPEd, solicitação de discussão do assunto na 33ª.
Reunião Anual dessa Associação, de que resultou agendamento da discussão no GT10, no dia
18/09/2010, às 16h, no salão do Grande Hotel, em Caxambu/MG.
2010 - DISCUSSÃO DA SBA NO GT10 - ALFABETIZAÇÃO, LEITURA E ESCRITA,
DA ANPEd
A reunião no GT10 - Alfabetização, leitura e escrita, da ANPEd, foi realizada no dia
18/10/2010, entre 16h e 17h, foi convocada e coordenada pela Coordenadora desse GT e teve
por finalidade discutir a proposta indicativa de criação da SBA, conforme encaminhamento
mencionado.
Após a abertura da reunião feita pela Coordenadora do GT, a Profa. Dra. Maria do
Rosário Longo Mortatti apresentou informações atinentes ao assunto, informando sobre o
encaminhamento da proposta a esse GT. Em seguida, apresentou o histórico e as justificativas
da proposta de criação da entidade.
2

MORTATTI, Maria do Rosário Longo. I SIHELE - Relatório científico encaminhado à FAPESP. Marília,
outubro de 2010. 35 p. (grifos da autora)
Sede
Universidade Estadual Paulista - Campus de Marília
Faculdade de Filosofia e Ciências
Avenida Hygino Muzzi Filho,737
CEP 17525-900 - Marilia – SP- Brasil
Tel. +55 14 3402- 1327 R. 1503
www.abalf.com.br/www.abalf.org.br
abalf.blogspot.com.br

4

Após discussão, a proposta de criação da SBA foi aprovada pelo GT10 - Alfabetização,
leitura e escrita, da ANPEd. Dada, porém, a impossibilidade de continuar a discussão no
âmbito desse GT, por causa da necessidade de liberar os participantes para o mini-curso
ministrado pela Profa. Dra. Cecilia Maria Aldigueri Goulart, todos os presentes foram
convidados a participar espontaneamente da continuidade da discussão de encaminhamentos
sobre o assunto. Assim, as professoras Doutoras Cláudia Maria Mendes Gontijo (UFES),
Cleonara Maria Schwartz (UFES), Isabel Cristina Alves da Silva Frade (UFMG), Marildes
Marinho (UFMG), Edith Ione dos Santos Frigotto (UFF), Eliane Teresinha Peres (UFPel) e
Cancionila Janzkovski Cardoso (UFMT), todas integrantes do GT10, reuniram-se com a
Profa. Dra. Maria do Rosário Longo Mortatti, em outro espaço do Grande Hotel. Nessa
reunião, foram sintetizados aspectos da discussão ocorrida no GT10 e foram aprovados os
primeiros encaminhamentos relativos ao assunto, tendo ficado sob responsabilidade da Profa.
Dra. Maria do Rosário Longo Mortatti a elaboração deste histórico que foi encaminhado a
todos os membros da Comissão Provisória da Sociedade Brasileira de Alfabetização, que foi
constituída naquele momento.
Posteriormente, quando da solicitação da Coordenadora do GT10, síntese desses dois
momentos da discussão da proposta durante a 33ª. Reunião da ANPEd foi elaborada pelas
professoras Doutoras Maria do Rosário Longo Mortatti, Cláudia Maria Mendes Gontijo e
Isabel Cristina Alves da Silva Frade, por meio de mensagens eletrônicas trocadas entre os dias
02 e 11/11/2010. Os principais aspectos dessa síntese foram incluídos, por Cláudia Maria
Mendes Gontijo, no Relatório do GT10 - Alfabetização, leitura e escrita, da ANPEd. A síntese
completa da discussão sobre a criação da SBA, ocorrida na 33ª. Reunião Anual da ANPEd,
foi elaborada por essas três professoras, na condição de membros da Comissão Provisória da
entidade, e se encontra no documento “Síntese das discussões e encaminhamentos relativos à
criação da Sociedade Brasileira de Alfabetização, realizada em 18/10/2010, durante a 33ª.
Reunião Anual da ANPEd” (Apêndice 1).
2010 – OUTROS ENCAMINHAMENTOS
Este histórico da criação da SBA foi encaminhado, em 07/12/2010, aos membros da
Comissão Provisória, com o objetivo de submetê-lo à apreciação de todos eles e, uma vez
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aprovado, de se iniciarem os encaminhamentos aprovados em Caxambu, re-transcritos a
seguir:
[...]
2.3.2.1 encaminhamento consulta formal, a diferentes universidades e entidades de
pesquisadores e de professores de Educação Básica dos respectivos estados ou
regiões de origem dos membros dessa Comissão Provisória, relativamente ao apoio
à deliberação de criação da SBA, conforme deliberação da Plenária Final do I
SIHELE e da reunião do GT 10 - Alfabetização, leitura e escrita, da ANPEd, e a
exemplo da manifestação de apoio por parte da Congregação da Faculdade de
Filosofia e Ciências da UNESP-Marília;
2.3.2.2 encaminhamento de solicitação formal de discussão e apoio à criação da
SBA, à presidência dos seguintes eventos científicos: VI Congresso Brasileiro de
História da Educação (maio/2011); 18º. Congresso de Leitura do Brasil
(julho/2011); 34ª. Reunião da ANPEd (outubro/2011);
2.3.2.3 reunião dos resultados dessas consultas formais e registro escrito da história
da criação da SBA;
2.3.2.4 elaboração de proposta de primeiro Estatuto da SBA, no qual se estabeleçam
aspectos legais, tais como: denominação, sede, objetivos, patrimônio, sócios,
organização, regime financeiro;
2.3.2.5 encaminhamento de discussão da proposta de Estatuto e de proposta de data
e local para realização de Assembleia de Constituição da Sociedade Brasileira de
Alfabetização, na qual seja discutido e aprovado formalmente esse Estatuto e seja
eleita a primeira Diretoria Provisória da SBA;
2.3.2.6 avaliação da possibilidade de a SBA se organizar em torno de publicações e
eventos específicos e, nesse caso, avaliação da possibilidade de realização, no
primeiro semestre de 2012, do I Congresso Brasileiro de Alfabetização ou I
Conferência Brasileira de Alfabetização, como um evento a ser promovido e
organizado por diferentes instituições envolvidas na criação da SBA e durante o qual
seja realizada a Assembleia de Constituição da SBA;
2.3.2.7 caso não seja possível a realização desse evento específico, avaliar a
possibilidade de essa Assembleia ser realizada durante o II SIHELE, previsto para
ocorrer no 1º. Semestre de 2012.

Para facilitar a comunicação entre os membros da Comissão Provisória da SBA, foi
criado o seguinte endereço de e-mail <sbalf.comissao@gmail.com>. E, após pesquisa mais
detalhada, concluiu-se não ser possível utilizar a sigla “SBA”, pois ela já é utilizada na
denominação de outras sociedades científicas brasileiras, tais como: Sociedade Brasileira de
Anestesiologia, Sociedade Brasileira de Anatomia, Sociedade Brasileira de Automática,
Sistema Brasileiro de Automática, Sistema Brasileiro de Alfabetização.
A Direção da FFC-UNESP-Marília colocou à disposição o espaço físico dessa
faculdade para nele ser instalada a Sede Provisória da entidade, o que foi prontamente aceito
por todos os membros da Comissão Provisória.
Marília, 07 de dezembro de 2010
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Parte II
- 2011 A Parte I deste Histórico foi aprovada pelos membros da Comissão Provisória da
Sociedade Brasileira de Alfabetização, por meio de mensagens eletrônicas contendo
manifestações individuais e recebidas pelo e-mail <sbalf.comissao@gmail.com>, onde se
encontram arquivadas.
Foi também aprovada a instalação da Sede Provisória da Sociedade na FFC-UNESPMarília, no seguinte endereço:
Universidade Estadual Paulista (UNESP)
Campus de Marília
Faculdade de Filosofia e Ciências
A/C Profa. Dra. Maria do Rosário Longo Mortatti
Av. Hygino Muzzi Filho, 737
CEP: 17525-900 – Marília – SP
f. (14) 3402-1327; cel. (14) 8128-9440

Quanto à constituição da Comissão Provisória da Sociedade, após a discussão ocorrida
em Caxambu:
- a professora Dra. Cláudia Maria Mendes Gontijo indicou o nome de Maria do Rosário
Longo Mortatti para exercer a função de Presidente da Comissão Provisória da Sociedade, o
que foi aceito por todos os demais;
- foi solicitada, por membros dessa Comissão, a inclusão da professora Dra. Maria do
Socorro Alencar Nunes Macedo (UFSJ) e do professor Dr. Artur Gomes de Morais (UFPE) e,
mais recentemente, a da professora Dra. Edna de Castro Oliveira (UFES - Coordenadora do
GT 18 - "Educação de Pessoas Jovens e Adultos", da ANPEd); e
- em 08/06/2011, encaminhei a todos consulta sobre a inclusão, na Comissão Provisória,
da professora Dra. Luciana Piccoli, como representante do NECCSO, Alfa NECCSO e
PPGEdu, da UFRGS, conforme indicação da professora Dra. Iole Maria Faviero Trindade
(UFRGS), que informou sobre seu desligamento por motivo de aposentadoria.
Após

consulta

formal

encaminhada

em

14/05/2011,

pelo

e-mail

<sbalf.comissao@gmail.com>, a todos os membros da Comissão Provisória, foi aprovada por
unanimidade a inclusão dos três colegas, tendo sido enfatizada em todas as respostas a
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importância de eles integrarem essa Comissão, contribuindo, assim, para o fortalecimento dos
objetivos da Sociedade.
A Comissão Provisória ficou, portanto, constituída pelos professores cujos nomes
(acompanhados das respectivas instituições de ensino superior a que se vinculam) estão
relacionados a seguir (em ordem alfabética):
1. Maria do Rosário Mortatti (UNESP-Marília) (Presidente);
2. Artur Gomes de Morais (UFPE)
3. Cancionila Janzkovski Cardoso (UFMT)
4. Cecilia Maria Aldigueri Goulart (UFF)
5. Cláudia Maria Mendes Gontijo (UFES)
6. Cleonara Maria Schwartz (UFES)
7. Diana Gonçalves Vidal (USP)
8. Edith Ione dos Santos Frigotto (UFF)
9. Edna de Castro Oliveira (UFES)
10. Eliane Teresinha Peres (UFPel)
11. Francisca Izabel Pereira Maciel (UFMG)
12. Iole Maria Faviero Trindade (UFRGS)
13. Luciana Piccoli (UFRGS)
14. Isabel Cristina Alves da Silva Frade (UFMG)
15. Maria Arisnete Câmara de Morais (UFRN)
16. Maria do Socorro Alencar Nunes Macedo (UFSJ)
17. Marildes Marinho (UFMG)
18. Lázara Nanci de Barros Amâncio (UFMT)
19. Norma Sandra de Almeida Ferreira (UNICAMP)
No ano de 2011, iniciou-se o encaminhamento, por parte dos membros da Comissão
Provisória, de solicitações de apoio à proposta de criação da Sociedade Brasileira de
Alfabetização, conforme fora aprovado (juntamente com a aprovação da proposta de criação
da Sociedade) na reunião realizada no GT10 - Alfabetização, leitura e escrita, em 18/10/2010,
durante a 33ª. Reunião Anual da ANPEd, em Caxambu-MG (Apêndice 1).
Obtivemos 17 Moções de Apoio à criação da Sociedade Brasileira de Alfabetização
relacionadas abaixo (em ordem cronológica), acompanhadas de informações sobre data
(quando houver), signatário (s) e nome do solicitante.
1. Moção de Apoio da Congregação da Faculdade de Filosofia e Ciências da Universidade
Estadual Paulista – Campus de Marília – datada de 21/09/2010, assinada pela professora
Dra. Mariângela Spotti Lopes Fujita (solicitada por Maria do Rosário Longo Mortatti).
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2. Moção de Apoio da X Reunião do Fórum Permanente de Alfabetização, Leitura e
Escrita do Espírito Santo (FOPALES), datada de 9/12/2010 e assinada pela professora
Cláudia Maria Mendes Gontijo, Coordenadora do NEPALES.
3. Moção de Apoio da Congregação da Faculdade de Educação da Universidade Estadual
de Campinas – datada de 23/02/2011 e assinada pelo Prof. Dr. Sergio Antonio da Silva Leite,
Diretor da Faculdade de Educação – UNICAMP (solicitada por Norma Sandra de Almeida
Ferreira, em 20/01/2011).
4. Moção de Apoio dos Formadores e Tutores do Pró-Letramento do Estado do Mato
Grosso – datada de 23/02/2011, com 50 assinaturas (solicitada por Cancionila Janzkovski
Cardoso).
5. Moção de Apoio da Secretaria de Educação do Município Vitória (SEME), datada de
23/03/2011 e assinada pela Secretária Municipal em exercício Munira Masruha Bortolini.
6. Moção de Apoio da Congregação da Faculdade de Educação da UFMG, com o apoio
do CEALE (Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita da FAE/UFMG), da linha de
pesquisas em Educação e Linguagem do Programa de Pós-Graduação e dos Colegiados
de Cursos dessa faculdade - encaminhada pela professora Isabel Cristina Alves da Silva
Frade em 06/04/2011 e assinada pela Profa. Dra. Samira Zaidan, Diretora da Faculdade de
Educação da UFMG.
7. Moção de Apoio da Secretaria de Educação do Município de Irupi-ES, datada de
13/04/2011 e assinada pela Secretária Municipal em exercício Sandra Lúcia Emerik de
Oliveira.
8. Mensagem de Apoio da Direção da Faculdade de Educação da Universidade Estadual
do Rio de Janeiro – datada de 05/05/2011 e assinada pelos professores Dra. Lia Faria e Dr.
Dirceu Castilho.
9. Carta de Apoio da Coordenação do Curso de Graduação de Licenciatura em Pedagogia
da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – datada de 06/05/2011 e assinada pela
professora Andréa Berenblum, Coordenadora (Solicitada por Cecilia Maria Aldigueri
Goulart).
10. Moção de Apoio dos Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação em Educação
(FORPRED) – datada de 10/05/2011, com 78 assinaturas (solicitada por Cancionila
Janzkovski Cardoso e Maria do Socorro Alencar Nunes Macedo).
11. Moção de Apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da
Universidade Federal Fluminense – s/d e assinada pelo professor Dr. Antonio Claudio
Lucas da Nóbrega, Pró-Reitor (solicitada por Cecilia Maria Aldigueri Goulart).
12. Moção de Apoio da Sociedade Brasileira de História da Educação/VI Congresso
Brasileiro de História da Educação (UFES - 18/05/2011) (solicitada, em 12/05/2011 por
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Maria do Rosário L. Mortatti, encaminhada pela Professora Dra. Regina Helena Silva Simões
e apresentada por Cláudia Maria Mendes Gontijo e Cleonara Maria Schwartz ).
13. Moção de Apoio do Instituto de Ciências Humanas da Universidade Federal do Mato
Grosso – datada de 16/05/2011, com 17 assinaturas (solicitada por Cancionila Janzkovski
Cardoso).
14. Carta de apoio dos professores do Departamento de Educação da Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro – datada de 18/05/2011 e assinada pela professora
Isabel Alice de O. M. Lelis, Diretora do Departamento de Educação – PUC-Rio (solicitada
por Cecilia Maria Aldigueri Goulart e a ela endereçada).3
15. Moção de Apoio da Secretaria de Educação do Município Aracruz-ES, datada de 23 de
maio de 2011 e assinada pela Secretária Municipal em exercício Ilza Rodrigues.
16. Moção de Apoio da Associação de Leitura do Brasil (ALB), sob Ofício n. 016/2011,
datada de 20 de junho de 2011 e assinada pela Presidente Antonio Carlos Amorim, biênio
2011-2012.
17. Encaminhamento das remessas das Moções de Apoio, sob Ofício n. 002/2011, do Núcleo
de Estudos e Pesquisas em Alfabetização, Leitura e Escrita do Espírito Santo
(NEPALES/CE/UFES) – datada de 27/06/2011 e assinada pela professora Cláudia Maria
Mendes Gontijo, Coordenadora do NEPALES.
Encontram-se em andamento outras solicitações de Moção de Apoio, sobre as quais
informarei, oportunamente.
Marília, 27 de junho de 2011

PARTE III
– 2012 A Parte II deste Histórico foi também aprovada pelos membros da Comissão Provisória
da Sociedade Brasileira de Alfabetização, por meio de mensagens eletrônicas contendo
manifestações individuais e recebidas pelo e-mail <sbalf.comissao@gmail.com>, onde se
encontram arquivadas.
3

Por meio de mensagem eletrônica, Cecilia Goulart informou sobre a solicitação de esclarecimentos apresentada
pela professora Sônia Kramer (Departamento de Educação - PUC-Rio), relativamente ao fato de, na
denominação da Sociedade, constar somente “Alfabetização”, em vez de “Alfabetização, leitura e escrita”;
Cecilia informou à colega os motivos dessa denominação, como consta da Parte I deste Documento, a saber:
conforme discussões realizadas no I SIHELE e deliberações de sua Plenária Final, utilizamos o termo
"alfabetização" no sentido de "ensino-aprendizagem inicial da leitura e escrita", o qual envolve diferentes
aspectos e problemas do que nomeamos e problematizamos, durante o I SIHELE, como o multifacetado
"conceito brasileiro de alfabetização". Assim, a denominação da Sociedade abrange também "leitura" e "escrita".
Sede
Universidade Estadual Paulista - Campus de Marília
Faculdade de Filosofia e Ciências
Avenida Hygino Muzzi Filho,737
CEP 17525-900 - Marilia – SP- Brasil
Tel. +55 14 3402- 1327 R. 1503
www.abalf.com.br/www.abalf.org.br
abalf.blogspot.com.br

10

1. Denominação e sigla
No ano de 2012, no lugar da sigla “SBA”, passamos a utilizar sistematicamente a sigla
“SBAlf”, nos encaminhamentos relativos à entidade. O objetivo da utilização de sigla foi
facilitar sua identificação e a comunicação tanto entre os membros da Comissão Provisória
quanto com o público externo. A justificativa, por sua vez, é a mesma apontada ao final da
Parte I deste histórico.
Essas denominação e sigla provisórias forma utilizadas também na minuta de Estatuto
que, após apreciação pelos membros da Comissão Provisória, foi apresentada na Assembleia
de criação da entidade, realizada em 18/07/2012.
2. Assembleia de criação
No ano de 2012, conforme cronograma que estabelecemos, demos andamento aos
preparativos para a realização da Assembleia de criação da SBAlf.
Conforme consta na Parte I deste Histórico, tínhamos nos proposto a avaliar a
possibilidade de organização de evento específico da SBAlf, no qual se realizasse a
Assembleia, ou, ainda, a possibilidade de sua realização durante o II SIHELE, conforme
trecho transcrito abaixo:
2.3.2.6 avaliação da possibilidade de a SBA se organizar em torno de
publicações e eventos específicos e, nesse caso, avaliação da possibilidade
de realização, no primeiro semestre de 2012, do I Congresso Brasileiro de
Alfabetização ou I Conferência Brasileira de Alfabetização, como um evento
a ser promovido e organizado por diferentes instituições envolvidas na
criação da SBA e durante o qual seja realizada a Assembleia de Constituição
da SBA;
2.3.2.7 caso não seja possível a realização desse evento específico, avaliar a
possibilidade de essa Assembleia ser realizada durante o II SIHELE, previsto
para ocorrer no 1º. Semestre de 2012.

Em 2012, não foi possível realizar o II SIHELE, porque já tinham sido agendados
muitos eventos científicos nacionais e internacionais relacionados com Educação, História da
Educação ou temáticas afins. O acúmulo de eventos científicos poderia dificultar a
participação, na Assembleia de criação da SBAlf, tanto dos membros da Comissão Provisória
quanto de outros interessados. Também não foi possível realizarmos a Assembleia como
atividade separada de evento, dadas as dificuldades para reunião dos membros dessa
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Comissão: distâncias geográficas, custos de locomoção e hospedagem, acúmulo de atividades
acadêmico-científicas. Além disso e fundamentalmente, consideramos necessário garantir
condições adequadas à participação, nessa Assembleia e na SBAlf, de representantes de
diferentes segmentos envolvidos com alfabetização.
Com base nessas ponderações e com o objetivo de contornar essas dificuldades,
avaliamos algumas possibilidades de data e local para realização da Assembleia. Dentre elas,
consideramos que o 18º. Congresso de Leitura do Brasil (COLE) poderia ser a opção mais
adequada. Mesmo considerando a coincidência entre o período de sua realização (16 a
20/07/2012) e o de outros eventos nacionais e internacionais da área de Educação, essa opção
decorreu das seguintes justificativas:
- trata-se de evento consolidado e com respeitável tradição nas áreas de Educação e Letras;
- em torno da temática desse evento se reúnem: pesquisadores, professores e estudantes
universitários, professores e demais profissionais que atuam na Educação Básica,
profissionais que atuam em bibliotecas e em programas de formação de leitores, dentre outros
profissionais que possam se envolver com a proposta da SBAlf; e
- além do clima de congresso propício às discussões a respeito da SBAlf, o COLE conta com
sólidas infraestrutura e organização, adequadas para receber seus participantes, e se realiza em
cidade de fácil acesso por meio de transporte aéreo ou terrestre, propiciando melhores
condições para deslocamento e hospedagem, para nós e para demais interessados.
Consultei, então, o professor Dr. Antonio Carlos Amorim (FE/UNICAMP), Presidente
da Associação de Leitura do Brasil (ALB) e do 18o. Congresso de Leitura do Brasil (COLE),
que prontamente acolheu a possibilidade de realização de nossa Assembleia durante evento e
indicou local e duas opções de datas.
Após intensa discussão entre os membros da Comissão Provisória, essa proposta foi
aprovada, com o seguinte teor: realização da Assembleia de criação da Sociedade Brasileira
de Alfabetização, durante o 18o. COLE, entre 12h30 e 14h, no Salão Nobre da Faculdade de
Educação da UNICAMP.
Após essas decisões, demos andamento às seguintes providências para a realização da
Assembleia durante o 18º. COLE:
- elaboração de convite e encaminhamento aos membros da Comissão Provisória para
divulgação em suas instituições e estados;
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- solicitação de colaboração voluntária aos então doutorandos da UNESP-Marília,
Bárbara Cortella Pereira e Fernando Rodrigues de Oliveira;
- criação, em 02/07/2012, pelos doutorandos Fernando e Bárbara, do Blog da SBAlf
cujo link para acesso é: http://sbalf.blogspot.com.br/; o blog vem sendo regularmente
atualizado;
- agendamento para o dia 19/07/2012, durante o 18º. COLE da sessão de lançamento do
livro Alfabetização no Brasil: uma história de sua história (Cultura Acadêmica; Oficina
Universitária), encaminhamento de mensagem de informação e convite aos autores e também
em anexo ao convite para a Assembleia da SBAlf;
- encaminhamento de convites por e-mail a órgãos públicos, entidades, pesquisadores e
professores;
- divulgação da Assembleia, mediante nossa solicitação, em mídia eletrônica ou digital;
- distribuição de atividades desenvolvidas pela professora Norma Sandra de Almeida
Ferreira, junto à Unicamp: providências práticas, em auxílio à doutoranda Bárbara Cortella
Pereira, para a realização da Assembleia; e solicitação ao funcionário responsável na
FE/Unicamp pelo setor "videoconferência e tecnologias em educação", o qual receberá
solicitações

de

interessados

e

providenciará

a

participação

na

Assembleia

por

videoconferência; para isso é necessário entrar em contato Gilberto Oliani por telefone (19)
3521- 17977 ou e-mail: gilberto@unicamp.br,

informando:

nome, email e telefone do

responsável, na instituição, pela videoconferência. É possível também a participação por
streaming, recurso por meio do qual, mediante acesso pela Internet, é possível assistir à
Assembleia, porém sem poder participar diretamente;
- encaminhamento de mensagens aos membros da Comissão Provisória contendo:
a) informação sobre a criação do “blog” “para garantir melhores condições de divulgação da
Assembleia e da Sociedade” e solicitação de sugestões de informações para inserção nesse
blog;
b) apresentação da proposta de reunião presencial (preparatória da Assembleia), no dia
18/07/2012, às 11h, na sala do Grupo de Pesquisa ALLE – FE/UNICAMP; a essa reunião
compareceram, além da Presidente da Comissão Provisória, os professores Cláudia Maria
Mendes Gontijo, Norma Sandra de Almeida Ferreira, Cancionila Janzkovski Cardoso, Cecilia
Maria Aldigueri Goulart e Artur Gomes de Morais;
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f) reiteração da solicitação da doutoranda Bárbara Cortella Pereira, para providências em
relação à inclusão de nossos nomes nos contatos de SKYPE de cada um, a fim de que
possamos conversar mais presencialmente;
g) solicitação de sugestões que os membros da Comissão Provisória considerarem
necessárias, inclusive sobre aspectos que consideram não terem sido ainda contemplados por
mim.
- recebimento regular de respostas aos convites encaminhados: cumprimentos e
justificativas de ausência, solicitação de informações sobre formas de filiação, dentre outros;
-respostas às solicitações de informação, aos cumprimentos e às manifestações de
apoio recebidas pelo e-mail sbalf.comissao@gmail.com
- em 09/07/2012, encaminhamento por e-mail, aos membros da Comissão Provisória,
de sugestão de pauta para a Assembleia;
- em 10/07/2012, encaminhamento por e-mail, aos membros da Comissão Provisória,
de um arquivo contendo esboço de Ata da assembleia e proposta de minuta de Estatuto que
foi apreciado pelos membros da Comissão;
- em 12/07/2012, por meio de troca de e-mails entre os membros da Comissão, foi
elaborada a versão final do esboço da Ata da Assembleia e do Estatuto;
-entre 12/07 e 18/07, houve intensa comunicação, por e-mail, telefone e skype, entre
os membros da comissão Provisória, para ultimar preparativos e decisões prévias á
assembleia; a comunicação por e-mail foi registrada nas transcrições/cópias reunidas por
Bárbara Cortella Pereira;
- ambos foram também apreciados pelos colegas que estiveram presentes na reunião
preparatória da assembleia, realizada na sala do Grupo ALLE, FE/UNICAMP, no dia
18/07/2012, das 11h às 12h30; estiveram presentes nessa reunião: Artur G. Morais,
Cancionila Cardoso, Cecilia Goulart, Claudia Gontijo, Cleonara Schwartz, Francisca Maciel,
Maria do Socorro Macedo, L. Nanci Amâncio, Norma Ferreira e Maria do Rosário Mortatti;
Bárbara Pereira e Monalisa Gazolli acompanharam/secretariando essa reunião; a jornalisata
Fabiana Manfrim (ACI-UNESP) fez a cobertura parcial da reunião.
As orientandas de Norma Ferreira, Ilsa, Mariana, Iris, Das Dores, também auxiliaram
nos preparativos e na realização da Assembleia.
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Às 12h30 do dia 18/07/2012, iniciou-se a Assembleia de criação da SBAlf, cujo relato
consta de Ata; a Assembleia está também devidamente registrada em gravação (áudio e vídeo)
realizada por equipe de funcionários da FE/UNICAMP, coordenados por Gilberto Oliani e em
fotos tiradas por jornalistas e participantes.
Informações sobre a SBAlf passaram também a ser divulgadas por meio do blog
<sbalf.blogspot.com.br> criado por Fernando Rodrigues de Oliveira, em 05/05/2012, e, desde
então, regularmente atualizado.
Marília, 18 de julho de 2012

PARTE IV
– 19/07/2012 a 15/03/ 2013 Na Assembleia de criação, presidida pela Presidente da Comissão Provisória, foram
aprovados a minuta de Estatuto e a composição da Diretoria, Representantes Regionais e
Conselho Fiscal, para o biênio 2012-2014. Foi também aprovada a proposta de a Diretoria
efetuar, na minuta do Estatuto, alterações legais e jurídicas necessárias, conforme orientação
de advogado posteriormente contratado. Foi também aprovado o valor de R$ 100,00 para a
taxa de anuidade da entidade.
A Ata dessa Assembleia e o Estatuto foram devidamente analisados pelo advogado
contratado pela Entidade que indicaram algumas alterações necessárias, para a formalização
da entidade. Dentre essas alterações, estão a denominação e correspondente sigla da entidade,
que, em atendimento ao disposto no Artigo 44, do Código Civil brasileiro (Lei n. 10406, de
10/01/2002), passaram a ser: ABAlf – Associação Brasileira de Alfabetização.
Em outubro de 2012, foi realizado o Concurso para Seleção do Logotipo Oficial da
ABAlf – Associação Brasileira de Alfabetização, tendo sido vencedora a proposta que se
encontra no cabeçalho deste e dos demais documentos da entidade. A autora do logotipo é
Chris de Azevedo Ramil, Bacharel em Artes Visuais e mestranda em Educação (UFPel).
Em 08/11/2012, na UNESP-Marília, foi realizada a 1ª. Reunião Anual da Diretoria e
Representantes Regionais da ABAlf (biênio 2012-2014), com a presença dos seguintes
membros: da Diretoria - Maria do Rosário Longo Mortatti, Cecilia Maria Aldigueri Goulart,
Cláudia Maria Mendes Gontijo, Cristiana Ferrari e Norma Sandra de Almeida Ferreira;
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Representantes Regionais -

Adelma Barros, Artur Gomes de Morais, Cleonara Maria

Schwartz, Luciana Piccoli, Cancionila Janzkovski Cardoso e Maria Socorro do Alencar
Nunes Macedo.
Na reunião, foram deliberadas e encaminhadas as atividades da ABAlf para o biênio
2012-2014, dentre as quais se encontram: a promoção e realização, na UFMG,

do I

CONBAlf – Congresso Brasileiro de Alfabetização (08 a 10/07/2013) e II SIHELE –
Seminário Internacional sobre História do Ensino de Leitura e Escrita (11 e 12/07/2013); a
constituição e composição do Comitê Organizador dos eventos; e a publicação da revista da
ABAlf, cujo primeiro número tem previsão de lançamento no primeiro semestre de 2014.
Também nessa ocasião, em espaço separado, reuniram-se os seguintes membros do
Conselho

Fiscal:

Edith

Ione

dos

Santos

Frigotto (Presidente), Thabatha

Aline

Trevisan (Secretária) e Isabel Cristina Alves da Silva Frade.
Em 15/02/2013, a ABAlf obteve sua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ), com o número: 17.669.764/0001-77. E, em 18/03/2013, foi lançado o site
institucional da ABAlf <www.abalf.com.br> <www.abalf.org.br>, desenvolvido por agência
contratada pela entidade. Nele, estão disponíveis para consulta este documento e os demais
aqui mencionados, assim como outros documentos relativos à entidade e informações sobre
os dois eventos promovidos pela ABAlf, neste ano de 2013: I CONBAlf e II SIHELE.
Marília/SP, 18 de março de 2013.

Profa. Dra. Maria do Rosário Longo Mortatti
Presidente da ABAlf - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ALFABETIZAÇÃO
UNESP - Universidade Estadual Paulista
Faculdade de Filosofia e Ciências
Campus de Marília
Av. Hygino Muzzi Filho, 737, Campus Universitário
17.525-900 - Marília - SP - Brasil
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