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Introdução

O tema proposto para essa comunicação, relacionado à pesquisa na área da alfabetização, aqui entendida como ensino de leitura e de escrita acumulou, ao longo das últimas décadas um conhecimento expressivo tanto do ponto de vista quantitativo quanto qualitativo. A análise de aspectos cruciais e a diversificação na abordagem do tema trouxeram, certamente, uma maior compreensão de sua complexidade, enriquecendo e ampliando esse campo de pesquisa.
Apesar do grande número de contribuições para a área em pauta, as práticas de alfabetização – e hoje, as também de letramento escolar – continuam a desafiar professores, pesquisadores e sistemas de ensino frente ao fracasso na aprendizagem da língua materna. As denúncias de uma alfabetização insuficiente persistem há décadas nas estatísticas dos sistemas públicos de ensino.
No estado de Mato Grosso, a exemplo da maioria dos estados brasileiros, também persistem dados de (an)alfabetização – principalmente os divulgados pelo SAEB sobre desempenho de alunos em Língua Portuguesa – que incomodam educadores, pais de alunos e autoridades educacionais. Não se trata de discutir aqui esses dados, visto que os mesmos já estão exaustivamente divulgados entre os educadores. O objetivo, neste trabalho, é apresentar alguns aspectos da história da alfabetização em Mato Grosso, abordando os métodos adotados, as cartilhas usadas e as condições de ensino de leitura e de escrita na escola pública mato-grossense, com vistas a conhecê-la melhor e, quem sabe, estabelecer algumas relações entre o seu passado e o seu presente. Para o desenvolvimento da investigação recorreu-se basicamente à recuperação, reunião, seleção e análise de fontes documentais, na sua maioria de caráter oficial (regulamentos, relatórios de presidentes e de diretores da instrução pública), preservadas em arquivos públicos, embora  o trabalho com esse tipo de fontes mereça certo cuidado de acordo com estudiosos da cultura escolar como Julia (2001).
Na esteira das reflexões de estudiosos da cultura escolar como Julia (2001), Forquin (1992) e outros vale salientar que as fontes utilizadas, de caráter normativo permitiram conhecer o modo como a administração pública entendia e prescrevia o ensino da leitura na escola primária no Mato Grosso nos séculos anteriores. Na perspectiva de Julia (2001) o trabalho do pesquisador interessado na cultura escolar, como objeto de estudo, deveria pautar-se por seguir três eixos: o interesse pelas normas e finalidades que regem a escola; a avaliação do papel da profissionalização do trabalho de educador e; o interesse pela análise dos conteúdos ensinados e das práticas escolares. Para Julia estudos respaldados apenas no primeiro eixo situam-se numa abordagem tradicional, decorrente das características das fontes que não permitem a aproximação às práticas escolares. Assim, autor sugere que os textos normativos devem nos reenviar às práticas, pois “é nos tempos de crise e de conflitos que podemos captar melhor o funcionamento real das finalidades atribuídas à escola” (JULIA, 2001, p.19). 
Procurando atentar para essa recomendação, ainda que não seja possível articular precisamente os três eixos citados, pretendo estabelecer algumas relações entre as prescrições emanadas de políticas oficiais e as práticas desenvolvidas nas escolas de Mato Grosso. O ponto mais delicado, sem dúvida, é o que trata da questão relacionada à profissionalização docente, pois no período enfocado, esse tema não adquire visibilidade.

1. O ensino de primeiras letras no contexto mato-grossense: os primeiros passos

E quem, de resto, numa terra dadivosa e rica, cheia de atrativos materiais, num século dominado pela febre do ouro, como foi aquêle do descobrimento, teria a alta virtude idealista de cuidar de cousas que não trouxessem lucro imediato e palpável? (MESQUITA, 1978, p.180)

Poucas são as notícias de escolas de primeiras letras em Mato Grosso durante o período colonial; os “letrados”, conforme relata o historiador mato-grossense José de Mesquita (1978), vinham de fora e de longe, para administrar a capitania/província de Mato Grosso. Mesquita sintetiza de forma bastante objetiva, a questão das “letras” nessas terras, lembrando sua importância. Tirando os responsáveis pela administração pública, os demais se empenhavam em atividades mais lucrativas.
De acordo com Marcílio (1963) algumas fontes citam nomes de professores que teriam participado de festividades em Cuiabá na década de 1790, indicando que havia algum tipo de escola. Segundo Alves (1996), é somente a partir do último quartel do século XVIII que surgem algumas referências sobre a instrução em Mato Grosso. Alguns documentos relatam a existência de aulas régias de primeiras letras e de nível secundário na Capitania, iniciativas práticas de acordo com os parâmetros estabelecidos pelas reformas pombalinas.
Para o historiador citado, seguramente, os jesuítas, que praticamente monopolizaram a instrução no Brasil até 1759, estiveram muito transitoriamente em Mato Grosso, onde chegaram com o primeiro capitão-general Rolim de Moura, em 1751. A ordem de Pombal expulsando os jesuítas surpreendeu-os, “sem que suas atividades tivessem chegado a extrapolar do aldeamento de índios para o âmbito da instrução” (Alves, 1996, p. 44). Marcílio (1963, p.25), por sua vez, afirma que os decretos pombalinos não tiveram nenhuma ressonância sobre o ensino em Mato Grosso, onde nem mesmo os jesuítas haviam estado, como elementos da colonização portuguesa, na qualidade de educadores. 
As primeiras iniciativas para a criação de aulas régias em Mato Grosso estavam ligadas à instituição do Subsídio Literário, em 1772, quando recursos passaram a ser captados para serem investidos na instrução. De acordo com Alves (1996, p. 45) o estabelecimento desse imposto foi divulgado na Capitania somente em 1775, de forma que seu recolhimento não se efetivou antes disso. Mesmo assim não se resolveu a situação, porque faltavam professores para receberem os ordenados! Esse imposto vigorou até 1836, sendo extinto pela Lei Imperial n.º 13. 
O Subsídio Literário e a obrigatoriedade de criação de escolas de primeiras letras oficializaram a instrução pública em Mato Grosso. Antes dessa época eram raros os professores, todos eles itinerantes, de origem lusitana, que vinham para o Brasil com o objetivo de atender  aos filhos dos colonizadores. 
Corrêa Filho (1925) discorrendo sobre a organização do ensino em Mato Grosso, desde o período colonial até a primeira República, aborda a precariedade da instrução pública no período colonial, assinalando que raramente se evidenciava uma pequena preocupação da administração pública em investir nessa área. 
Algumas iniciativas, todavia, permitem compreender os esforços realizados dentro dos estreitos limites e das precárias condições econômicas da província de Mato Grosso que, para imprimir qualquer tipo de organização à instrução, teria que ir buscá-la bem  distante, ou deslocar seus interessados para bem longe. Corrêa Filho (1925) refere-se à chegada, em 15/07/1798, do Padre José Manoel de Siqueira “o primeiro cuiabano que tornou de longes terras, onde fôra buscar illustração, com a nomeação de professor de Philosophia” (1925, p.10) o que se constituiu numa grande alegria para Cuiabá. 
Outros estudantes eram mandados para a Europa. Há notícias de sete estudantes que, em novembro de 1800, foram encaminhados para Lisboa, a fim de estudarem às custas dos cofres públicos, com o compromisso de se instruírem para  assumir encargos da vida pública administrativa. Muitos iam estudar no Rio de Janeiro ou São Paulo e, na volta, assumiam cargos em outros setores do serviço público, continuando a instrução pública a necessitar de pessoas mais especializadas. 
Recorrendo a Luiz D’Allincourt (1832 apud Corrêa Filho, 1925) encarregado de realizar trabalhos estatísticos e topográficos na província de Mato Grosso, Corrêa Filho explica que, nessa época (1828) Mato Grosso contava com apenas uma escola pública de primeiras letras, com 57 alunos; a população girava em torno de 23.319 habitantes livres, não contando os 12.715 escravos, em relação aos quais não se cogitava a possibilidade de aprenderem a ler e escrever. Apesar da Lei Imperial de 1827 determinar a criação de escolas de primeiras letras em todas as cidades e vilas mais populosas, Mato Grosso contava com apenas uma escola dessa natureza, para meia centena de alunos de toda a província. Somente uma pequena minoria de crianças podia contar com um professor para instruí-las no ler, escrever e contar. 
O ensino doméstico das primeiras letras, que se reduzia ao conhecimento do alfabeto, era o que de fato vigorava, sendo inclusive reconhecido pelas autoridades da instrução pública. No seio de suas famílias, muitas crianças recebiam as noções rudimentares da leitura e da aritmética e, para a grande maioria, essa era a única forma de  instrução, que se encerrava ali mesmo nas paredes da casa paterna. 
D’Allincourt refere-se, ainda, à escolha de estudantes que, às custas dos cofres públicos, seriam enviados ao Rio de Janeiro para se  instruírem  na Escola  Lancasteriana  “de  onde    tornassem  aptos  a instruir  os  seus  conterraneos  pelo  novo  methodo” (D’Allincourt apud Corrêa  Filho, 1925, p.12). Siqueira (1999), todavia, afirma que não há notícias de que a província de Mato Grosso tenha enviado ao Rio de Janeiro qualquer pessoa com a finalidade de preparar-se para aplicar esse método nas terras mato-grossenses. 
Para Siqueira, ainda, o método de ensino preferencialmente usado no Mato Grosso, no século XIX, foi o simultâneo, que mantinha semelhanças com o método mútuo, cuja base encontrava-se no sistema lancasteriano. O método simultâneo admitia que o ensino se realizasse, concomitantemente, por professor e monitores; enquanto o professor se encarregava de aplicar lições a certos grupos de alunos, os monitores atendiam a outros colegas em lições diferenciadas.
No Regulamento de 1873, artigos 28 e 29, há referências sobre compêndios adotados (indicados pelo inspetor geral e aprovados pelo presidente da província) e método de ensino que deveria ser aplicado simultaneamente por professores e monitores. Admitia-se, porém, certa liberdade de escolha ao professor, desde que o Inspetor Geral dos Estudos o aprovasse.
O Regulamento de 1896, introduzindo o método intuitivo, é que, pelo menos oficialmente, colocou um ponto final no sistema de monitores até então adotado. A proibição se repete no Regulamento da Instrução Pública Primária, de 1910:
Art. 22º. Não é permittido o systema de ensino por decuriões ou monitores, pelo que o professor que não tenha adjuncto é obrigado a leccionar pessoalmente todos os seus alumnos.(MATO GROSSO,1910)

Métodos de ensino de leitura, Cartas ABC e cartilhas  

O documentos mais antigo que trata com detalhes do ensino de primeiras letras em Mato Grosso, no século XIX, é a Instrucção para os professores de Primeiras Letras desta Provincia que devem servir provisoriamente, de 1830, assinada pelo Inspetor Geral dos Estudos, Andre Gaudie Ley. Alegando que a educação é “hum dos meios indispensáveis para se conservarem a união Christã e a sociedade Civil” e que o estudo das primeiras letras é um dos princípios para esses meios, Andre Gaudie Ley prescreve um método que considera rápido para se aprender a ler e também a despertar nos meninos tanto o desejo de maiores conhecimentos como o de serem dignos membros da sociedade. Vejamos os passos do método a ser seguido pelos professores:

As letras do Alfabeto serão pronunciadas, como antigamente, excepto as consoantes, f, l, m, n, r que se hão de pronunciar = fê, lê, mê, nê, rê ,= e depois de bem sabido perguntado interpoladamente, segue-se a Carta de Ba, be, etc, a de  Bam, bem, etc, e a de Nomes escriptos com syllabas divididas: exemplo An-to-ni-o . 
Depois destes principios estudarão os meninos por copia bem escripta, mas sem divisão de syllabas, e em lições proporcionadas à sua intelligencia, a Constituição Politica do Imperio, e principiando a ler Cartas, serão estas escolhidas pelos Professores, q. preferirão as que offerecerem mais facilidade.
Os professores serão assiduamente presentes, inspeccionando a tempo que seus alunos estejão escrevendo para lhes ensinar não só a pegar na penna, como também a estar em boa atitude; fasendo os ler o que actualmente estiverem escrevendo a vista dos Exemplares.
Os Exemplares serão extrahidos de Livros de maximas, ou Sentenças moraes, ou de Leis Nacionaes, guardada a Orthografia, e não se julguem os Professores desonerados de corrigir os erros, contentando-se somente com a correção dos caracteres; e porque o cuidado de corrigir ambos os objectos, lhes he igualmente attribuido. (GAUDIE LEY, 1830, 1-2)

Nessa descrição evidencia-se a concepção do método de ensinar a leitura e a escrita, que nem sempre eram ensinadas simultaneamente, mas em etapas distintas, subdivididas em alguns passos que se constituíam em pré-requisitos de fases posteriores. Em relação ao momento anterior parece que a novidade nessa Instrucção é a alteração do ensino dos nomes das consoantes para a ênfase em sua  pronúncia.
Decoradas as letras, passava-se às sílabas e destas aos nomes, com as sílabas destacadas.  Outra etapa incluía o traçado das letras e a cópia de modelos de escrita. Passava-se a ter acesso, depois, à Constituição Política do Império. Na ausência de cartilhas e livros disponíveis aprendia-se a escrever copiando partes da documentação oficial da província. Há também referência aos “Exemplares”, textos escritos de cunho moral e que se constituíam nos modelos de escrita a serem copiados pelos alunos. Aprendia-se a escrever, copiando.
O método de ensino de leitura descrito, bem como o uso de Cartas ABC parece não diferir em quase nada do que se fazia por esse Brasil afora. Relatórios do Arsenal de Guerra de Mato Grosso (1842 e 1843), instituição responsável pela segurança pública que mantinha um regime de internato para a instrução profissional de menores aprendizes, evidenciam o uso de Cartas ABC e também de cartilhas entre os aprendizes, conforme investigação de Crudo (1999). 
Em 1874, no Relatório da Instrucção Publica do Inspetor Geral Camilo Barreto, as Cartas ABC também são mencionadas. Denunciando as condições da instrução pública, o inspetor cita uma reivindicação recebida do Inspetor Paroquial de Vila Maria que solicitava: “50 cartas do ABC e numero igual de livros de leitura; porque so assim poderemos fazer com que os professores principiem leccionar os meninos em letra redonda” (BARRETO, 1874, p. 15).
Referências às Cartas ABC se estendem em relações de material nas primeiras décadas do século XX, coexistindo com cartilhas pautadas nos fundamentos da então “mais moderna pedagogia”.
A soletração parece ser o que vigorou no estado de Mato Grosso por mais de um século, concomitantemente ao uso das famosas e perenes Cartas ABC, recorrentemente mencionadas durante todo o século XIX e parte do século XX. Apesar de aplicado largamente parece que o uso desse sistema nem sempre foi considerado suficiente para ensinar leitura. Na Mensagem de 04 de outubro de 1872, o presidente de Mato Grosso, Francisco José Cardoso Junior, tece comentários enfatizando a importância do ensino ministrado no Seminário Episcopal, alertando para “o que restaria”, se se fechassem as portas dessa instituição: “a que ficaria reduzida a instrucção em Matto-Grosso? Aprender a ler ou antes a soletrar, a escrever com bonito caracter de letra, porém sem grammatica...Aprender, antes, a soletrar do que ler”.(CARDOSO JUNIOR, 1872)
As preocupações do presidente, resguardando-se  o contexto, lembra as discussões de Forquin (1992, p.43-44)) sobre a hierarquização dos saberes e os status a eles conferidos, em que o autor afirma que “é preciso que ... aquilo que se ensina valha a pena. Que é que merece por excelência ser ensinado nas escolas, que é fundamental na cultura?”
Fica evidenciado o alto conceito que a maior autoridade política do estado tinha sobre o ensino do Seminário acreditando que, naquela instituição, seria possível superarem-se os defeitos apontados no ensino da leitura por meio da soletração. A fase da soletração traria problemas que deveriam ser ultrapassados pelos que se submetiam  ao aprendizado por esse processo.
O presidente Cardoso Junior aponta também para uma distinção entre soletrar e ler, como duas habilidades distintas. Partindo do pressuposto de que a maioria da população tinha acesso apenas ao nível elementar de instrução e que uma minoria freqüentava o Seminário Episcopal, ou poderia afastar-se da província para a Corte ou para outros centros mais desenvolvidos para prosseguir nos estudos e, portanto, seria capaz de ler, de fato, ultrapassando o estágio da soletração, algumas questões merecem reflexão, ainda que não possam ser expandidas aqui. 
É possível inferir que somente pequenas frações da sociedade, com destino já traçado para ocuparem cargos político-administrativos nos órgãos governamentais, que tinham acesso ao ensino da leitura por meio de outros métodos e procedimentos de leitura como os utilizados no Seminário Episcopal. Uma pequena elite podia dar seqüência aos estudos, extrapolando o deficiente ensino da leitura pela soletração. 
Duas décadas depois do depoimento de Cardoso Junior, parece que as condições da instrução pública e do desempenho esperado daqueles que freqüentavam a escola da época era a mesma. Em 1892, já no período republicano, questões relativas ao ensino da leitura e da escrita continua, conforme se observa no Relatório do Diretor da Instrução Pública, João Pedro Gardés. Sobre o que preceitua o Regulamento da Instrução Pública de 1889, em relação às disciplinas que deveriam ser ensinadas, Gardés comenta: 

porém o que se ensina realmente  é leitura e escripta; numero bem limitado de meninos recebem leves noções de arithmetica e de Grammatica Nacional. Ora, tão diffundida como está a instrucção em quasi todas as nações civilizadas, saber ler e escrever o seu nome é quasi o mesmo que não saber cousa alguma; o cidadão de Matto-Grosso por isso mesmo achar-se-há n’uma inferioridade relativa em presença dos d’outras partes.  (GARDÉS, 1892, p.2)

Embora não se saiba até que ponto o conceito de Gardés sobre o que é “saber ler” e “saber escrever” era compartilhado pelos seus contemporâneos, pode-se considerar que esse Diretor da Instrução Pública apresenta um conceito de leitura e de escrita bastante interessante para a sua época – não bastava saber desenhar e ler o próprio nome.
É importante notar que o cargo de Diretor Geral da Instrução Pública – assim como outros cargos político-administrativos – era sempre ocupado por pessoas de formação escolar e cultural bastante diferente da formação dos professores primários, acusados freqüentemente de serem quase analfabetos.
É, ainda, mediante o Relatório do inspetor Camilo Barreto (1873) que se tem notícias do ensino de leitura nas décadas anteriores. Segundo o inspetor, na primeira sessão do Conselho Literário, em 1872, foi aprovado o uso da “Cartilha do Abade Pimentel”, a respeito da qual não se localizaram mais  informações. O inspetor faz alusão, ainda, ao uso do “sistema de Castilho” que, segundo relatórios de 1857 e 1858, de seu antecessor Inspetor Joaquim Gaudie Ley, fora  trazido para Mato Grosso, às custas da província, que teria  “um de seus professores enviado à côrte, ou à capital da Bahia, instruir-se convenientemente, com obrigação de vir praticar aqui o então  afamado sistema de Castilho”.(CAMILO BARRETO, 1873, não pag.)
Sobre o método Castilho, de autoria do poeta português Antonio Feliciano de Castilho, e contido no livro Método Castilho para o Ensino Rápido e Aprazível do Ler Impresso, Manuscrito e Numeração e do Escrever, publicada em 1846, em Portugal, Pfromm Netto, Rosamilha e Dib (1970, p.156-7) fornecem alguns dados relevantes, lamentando, todavia, as poucas informações sobre o seu uso no Brasil.     
 Outro método do qual se tem notícia Mato Grosso é o citado por  Antonio Pinho de Aguiar, em 23 de outubro de 1871, em ofício enviado do Rio de Janeiro à província do Mato Grosso, propagandeando a invenção do método de leitura repentina, denominado “Bacadafá”, criado e ensaiado por ele na Corte, com êxito e publicado com apoio do governo Imperial.  Aguiar apresenta seu método de ensino de leitura, enfatizando a sua “superioridade em relação ao rotineiro e antigo” (apud Siqueira, 1999, p. 234) e enviava, ao Inspetor Geral da Instrução, 500 exemplares para serem distribuídos e usados nas escolas mato-grossenses. Siqueira (1999) expõe a sistemática do método “Bacadafá” :

Esse método de alfabetização “tupiniquim” tinha como enredo uma história cujos personagens integravam uma família indígena: o Pai, chamado Bacadafá; a mãe, Gajalamá; a filha, Naparasá, e o filho, Tavaxazá.
Através da combinação das várias sílabas, formadoras dos nomes dos membros da família indígena, os alunos, rapidamente, aprendiam todo o alfabeto.(SIQUEIRA, 1999, 233-234)

A autora assevera, ainda, que apesar do apoio que Aguiar teve das autoridades imperiais que autorizaram a publicação de 10.000 exemplares do livro que continha o método“Bacadafá”, este não chegou a ser adotado nas escolas mato-grossenses. Mesmo no Rio de Janeiro, onde foi criado, parece não ter tido grande repercussão. 
Na década de 1870, um outro método de ensino de leitura – Método de Macaúbas, do médico baiano Abílio César Borges, o Barão de Macaúbas – foi bastante difundido em Mato Grosso. Esse método consubstanciado no livro  Novo Primeiro Livro de Leitura sugeria que o processo de ensino não se iniciasse pelas Cartas ABC ou modelos de escritas oficiais, como era comum. Aconselhava a “soletração auricular antes da leitura, num período aproximado de quatro semanas em que as crianças se habituariam à escola” (SIQUEIRA, 1999, p. 260 - 261). O aprendizado deveria ser iniciado por sílabas, considerando-se que quem fala e lê não o faz pela soletração.
Parece que o material instrucional  do Barão de Macaúbas teve grande repercussão na província do Mato Grosso. No ano de 1876 o próprio autor afirmava, em ofício enviado ao presidente dessa província, que havia doado 1.200 exemplares de seus livros, em 1874; e estava doando mais 3.000 exemplares, em 1876, com a finalidade de beneficiar os alunos mato-grossenses pobres. Apesar de explicitado o objetivo da doação, segundo Siqueira (1999, p. 266-7) tudo indica que os alunos pobres não receberam os livros doados, tendo em vista que somente a partir de 1882, de acordo com a historiadora, começam a constar os compêndios de Abílio Cesar Borges nas relações de material doado a alunos pobres. Siqueira conclui que apenas os alunos abastados tiveram acesso a esse material. 
Entretanto, dados fornecidos por Leite (1977) de que a população livre de Mato Grosso, em 1880, era de 65.325 habitantes e que havia, no total, 64 escolas (entre públicas e particulares), as quais atendiam a 1.831 alunos matriculados (sendo que na capital 834 crianças freqüentavam as 18 escolas existentes em Cuiabá), levam a inferir que a doação do Dr. Abílio era mais que suficiente para todas as crianças mato-grossenses, independentemente das suas condições financeiras.
Ainda sobre cartilhas utilizadas em Mato Grosso, Siqueira (1999, p.265) registra que, em 1879, houve também a doação de 180 exemplares de Silabário Escolar Sobre o Silabário Escolar e Método de Hudson não se localizou anda informações que permitam compreender sua origem e possível adoção por professores., da autoria do professor público Miguel Maria Jardim que os oferecia para serem usados nas escolas da província.  Em 1880, outra doação era feita: 193 exemplares do Método de Hudson
Apesar das dificuldades enfrentadas pelas escolas do século XIX e da insuficiência de livros de leitura, manuais e cartilhas de ensino de leitura, sobretudo nas últimas décadas desse século tão denunciada por inspetores e diretores da instrução pública, observa-se que o uso desses recursos didáticos era comum. A adoção/recomendação e controle desse material estava prevista em regulamentos da instrução publica desde 1854. 
            Moacyr (1939) ao registrar alguns comentários do presidente Herculano Ferreira Pena, em sua Mensagem à Assembleia Legislativa, em 1862, menciona as dificuldades enfrentadas pela província com relação aos livros; o presidente alega que havia grande escassez de livros e dificuldades de aquisição por encomenda, visto não serem encontrados na capital mato-grossense. 
A escassez de livros e cartilhas contribuía para a falta de uniformidade no ensino, uma vez que, no esforço de contribuir com a instrução dos filhos, muitos pais ofereciam à escola os livros de que dispunham – nem sempre os mais adequados. Muitas crianças liam apenas o que levavam de casa, “ficando aos mestres a obrigação de proibir o uso do que fôr incorreto, ou por qualquer modo inconveniente” (Moacyr, 1939, p. 455).
 Mais tarde, em 1873, a questão da diversidade de livros e de modelos de aprendizagem também é denunciada pelo Inspetor Geral Camilo Barreto, em seu Relatorio desse ano: “cada qual leva para a escola o livro que mais lhe apetece ou que primeiro encontra e muitas vezes tiras de jornais” (Barreto, 1873). 
A dimensão territorial de Mato Grosso, as dificuldades de inspeção das escolas espalhadas pelo cerrado mato-grossense, somadas a uma diversidade de títulos de livros e cartilhas que circulavam nas escolas constituíram-se, sem dúvida, em condicionantes da uniformização do ensino. As condições da realidade objetiva frustravam a busca da homogeneidade tão desejada pelas autoridades educacionais e registrada em regulamentos e orientações da instrução pública.

Aprender a ler e a escrever: o locus da aprendizagem

No contexto dos séculos XVIII e XIX parecia quase não haver espaço para preocupações relativamente à organização do ensino de primeiras letras – preparação de professores, aplicação de métodos de ensino de leitura e escrita, qualidade e quantidade de livros e cartilhas para ensinar a ler e escrever – pois predominava a preocupação com problemas de âmbito administrativo que iam desde a falta de professores, cujos salários eram baixíssimos, até a ausência de ambiente e mobiliário adequados. Faltava até mesmo água potável nas poucas escolas mato-grossenses conforme se pode observar em mensagens dos presidentes de Mato Grosso. Sem dúvida, a luta pela sobrevivência era prioridade.
Além disso, não havia escola como espaço específico para o ensino, no sentido usado atualmente. Um único professor ministrava aulas a todos os alunos matriculados em “sua escola”; que significava uma sala de aula para uma turma heterogênea Os alunos eram agrupados, todos numa mesma classe, subdividida em seções. Normalmente as aulas eram dadas na casa em que o professor residia e, ao mesmo tempo, atendia seus alunos. A dificuldade para manter uma “escola” funcionando era imensa. 
. 
A falta de espaços adequados impedindo a (boa?) realização das atividades escolares é outro ponto relevante. Nesse sentido vale citar o rico Relatório do Inspetor Geral dos Estudos, Ernesto Camilo Barreto, enviado ao Presidente da província, José de Miranda da Silva Reis, em 1873, no qual esse inspetor descreve minuciosamente a situação de trinta e quatro escolas.  
Nesse Relatório o inspetor explica que a tarefa de aprender a ler e escrever encontrava sérios obstáculos nas escolas da época. Não havia bancos, nem mesas suficientes. Mesmo revezando-se e algumas crianças escrevendo de joelhos em terra, muitas deixavam de cumprir as tarefas de escrita. O desafio maior era acomodar os alunos que disputavam um assento tentando cumprir as propostas escolares, especialmente as de escrita que, naquele período, se realizavam, sobretudo durante o primeiro ano escolar, em pequenas lousas individuais. Nos demais anos escolares, incluía-se o desafio do uso de penas e tinta que também exigia muitos cuidados e adequada acomodação Sobre o ensino da escrita no século XX remeto o leitor ao interessante trabalho de Vidal e Esteves (2003) que discute modelos caligráficos e prescrições na escola paulista..  
Lamentando a situação crítica o inspetor Camilo Barreto menciona o relatório que recebera do professor da escola da cidade de Miranda, sul do estado, em que esse professor argumenta:

a falta de mobilia e utensilios torna-se prejudicial aos alumnos especialmente aos pobres, que deixam muitos dias de escrever por falta de tintas, papel e penna bem como de ler por defficiencia de livros, não obstante os pedidos que tenho feito por vezes. (BARRETO,1874, p. 12)
           
          Aparentemente desanimado diante das dificuldades e da pobreza dos alunos da escola da época, o inspetor apresenta o seguinte desabafo: “Parece que não  existem ricos e abastados que tenham filhos, ou se existem não mandam seus filhos às escolas” (BARRETO, 1874, p. 13). 
O teor da citação anônima, apresentada a seguir –  descrita como “palavras de um distinto português a seus compatriotas”, à qual o inspetor recorre para ilustrar seu discurso no encerramento do seu Relatório –  permite compreender um pouco do significado da escola no Mato Grosso, no final do século XIX. Entendia-se que a dupla – pobreza e ignorância – careciam, ambas,  de “luzes” que só a escola poderia fornecer:

Amigos da instrucção publica. Lutae a favor da escola primaria. Não há liberdade  nacional sem  instrucção nacional. Não vos acovarde o desanimo. Apostolos da grande ideia  caminhai  afoutamente por entre as indifferenças e os sorrisos! A imensa verdade já lá está coroada no futuro. Lutae em cruzada resoluta contra o inimigo commum!
Não há tres flagelos, há quatro, e quarto o da ignorancia, resume-os a todos. Lutemos todos, a causa é santa (ensinar os ignorantes) lutemos muito; porque este lutar é nobre; é a conquista da humanidade para a luz: e quando a causa é de Deus, debalde tentam os homens  destruil-a . (BARRETO, 1874, p. 35)


Mas o inspetor que arrola dificuldades para efetivação da instrução pública numa escola de “pobres ignorantes”, que estaria “doente”, ainda acreditava que havia esperança: “Muitos esforços, muitos sacrifícios pede ela ainda para levantar-se da paralesia de que foi acomettida, e que tornou cronica. Remedios energicos, medicos assiduos, e vigilantes a podem ainda salvar”. (BARRETO, 1874, p.35)
Representativo das concepções das autoridades da administração pública, esse Relatório releva a nobre missão do ensino de primeiras letras. 

Algumas considerações à guisa de conclusão

Os fragmentos do passado da alfabetização no Mato Grosso, resgatados neste recorte de uma pesquisa mais ampla, conduzem a uma reflexão sobre aspectos concernentes às possibilidades e aos desafios que permanecem ao longo do tempo. Embora houvesse preocupação com o ensino de leitura, conforme se pode perceber pela referência à utilização de determinadas cartilhas, de Cartas ABC e de livros de leitura não se constata, nesse período, proposta de utilização ou adoção oficial de um método de ensino de leitura e de escrita, nem se localizou dados que revelassem a existência de polêmicas, discussões de qualquer natureza que colocassem a questão do ensino de primeiras letras no centro de possíveis controvérsias de ordem pedagógica ou epistemológica.  
Outro aspecto que merece ser apontado é a ausência de uma produção (propostas didáticas, manuais e/ou material pedagógico) elaborada por professores e/ou intelectuais de Mato Grosso. Essa ausência, especialmente de cartilhas e livros produzidos nesse estado, talvez em função da falta de iniciativa comercial ou de demanda, parece ser indicativa de uma situação de passividade das autoridades educacionais e intelectuais que se contentaram em ser apenas usuários/consumidores da produção editorial de outros estados da federação. Essa temática, de certa complexidade e interesse pedagógico contemporâneo, todavia, fica endereçada a outros estudos em andamento.
Um salto no tempo, dos relatórios do final do século XIX aos relatórios e mensagens de governadores de meados do século seguinte, mostra que algumas condições mencionadas no relatório do inspetor Barreto (1873) permaneciam. Questões relacionadas às dificuldades da escola e da alfabetização permanecem depois de 130 anos!!! 
Quase 80 anos depois, em 1951, tendo já o Mato Grosso experienciado a moderna escola da República, encontra-se o governador do estado reproduzindo o seguinte trecho extraído do relatório do seu Secretário do Interior:
...as crianças sentavam-se em pilhas de adôbos ou em bancos que também serviam de mesa, havendo a diferença de 10 cm  de altura entre essas duas espécies de bancos utilizados, de sorte que o aluno, para escrever, encolhia-se sobre o que servia de mesa numa curvatura de mais de 90 º, tornando-se um verdadeiro castigo a tarefa da escrita. (CORRÊA DA COSTA, 1951, p.30 )

Em 1952 o inspetor José Bueno Santana Neto envia ofício ao Secretario do Interior, Justiça e Finanças denunciando a precariedade de algumas escolas do interior do estado:
Não há carteiras, nem quadros, nem mesas para as professoras. Os bancos são caixas de querozene. Não é possível que estas escolas continuem nessas condições, com os mesmos sistemas das escolas tradicionais e anti-higienicas. (NETO, 1952)


Na década de 1950 também os livros continuam escassos. A professora Ayd Camargo César – Orientadora de Ensino – em ofício ao Diretor do Departamento de Educação solicita, em tom de lamento:

Se fosse possível, seria interessante esse Departamento providenciar a remessa de cartilhas escolares para a distribuição nos diversos municípios do sul. Há necessidade das mesmas. Nas escolas, a maioria é dos alunos são do 1o ano. Luta-se com muita dificuldade por falta de livros. Tenho feito apelo nas escolas no sentido de os alunos mais adiantados darem suas cartilhas aos seus colegas necessitados. Mesmo assim há crianças sem livros. (CESAR, 1953, p.1)

Um último salto no tempo. No início do ano letivo de 2004 uma emissora de televisão de um município do estado de Mato Grosso levou ao ar uma reportagem que mostrava uma sala se aula vazia, sem carteiras, no primeiro dia de aula. Explicou-se que as crianças tinham sido dispensadas porque não tinham onde se sentar...Tratava-se de um caso de falta de previsão da escola que não havia pedido, em tempo hábil, carteiras suficientes para os alunos naquele ano letivo...
Voltando às reflexões apontadas na introdução deste texto, aos eixos propostos por Julia (2001) tem-se que concordar com a afirmação do autor de que há maior possibilidade de se realizar pesquisas que enfatizam as normatizações escolares. Em Mato Grosso, de fato, também foram conservados textos dessa natureza, em detrimento de outros que poderiam desvelar aspectos da prática escolar.Talvez o estatuto dessas regulamentações – ligado ao valor que socialmente se confere à legislação, de modo geral, tenha concorrido para a preservação dessas e não de outras fontes. 
Cadernos e anotações escolares de alunos e professores bem como planos de aula parecem nunca ter merecido considerações maiores. Afinal, de que se trata? Talvez de anotações provisórias, de caráter pessoal e descartável, rascunhos a serem “passados a limpo”, exercícios para aprender, para treinar. Talvez esse seja o raciocínio embutido na ação de descarte, um material cuja finalidade tem data de vencimento muito precisa: o bimestre, o semestre, o ano letivo, a tarefa de casa. O quê guardar? Porque guardar? Aparentemente tudo se repete nos vários anos de escolaridade. Os espaços exíguos da contemporaneidade não incentivam absolutamente a preservação de “coisas velhas”.
Seguramente, não faltam em Mato Grosso professores/as de primeiras letras, nem livros de leitura, nem cartilhas ou material equivalente para a alfabetização. Todavia, permanecem indagações sobre a problemática do ensino e das práticas de leitura. O quê, o para quê, o porquê, o para quem, o com quem, o quando e o como ensinar continuam a demandar reflexões e respostas. 
Ao final, talvez o mais importante seja reconhecer que se constrói, em nível regional, a exemplo do que se faz nacionalmente a respeito do campo de pesquisa da leitura (conforme Batista e Galvão, 1999), um movimento (ainda que tímido) no sentido de conceber e enfocar a leitura e o seu ensino como objeto de estudo, resguardadas as limitações impostas pelos condicionantes histórico-sociais. “Velhos” problemas do ensino de língua materna precisam ser conhecidos para serem compreendidos à luz de questões mais amplas da educação.
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