Cultura letrada no Brasil Colônia
Trabalho de pesquisadora contribui para a história da leitura
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Os Caminhos dos Livros traçados por Márcia
Debruçar-se sobre o que lia o carioca leva-nos ao
Abreu colocam o leitor diante de material de pesúltimo capítulo do livro, A Leitura do Romance, com
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