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Este trabalho apresenta os resultados de uma investigação que teve por objetivo inicial levantar representações autorizadas sobre o ensino da leitura e da escrita no Espírito Santo nas seis primeiras décadas do século XIX. Denominamos representações autorizadas às veiculadas nas/pela legislação de ensino e nos/pelos discursos dos agentes responsáveis pela política de organização do ensino por meio de falas, de mensagens e de relatórios de presidentes de província e de inspetores da instrução. A partir das representações levantadas, analisamos o discurso oficial sobre o ensino da leitura e da escrita, a fim de investigar estratégias de imposição e táticas de apropriação que contribuíram para a conformação de métodos pedagógicos para o ensino da língua materna nesta província no processo inicial de institucionalização da escola brasileira.
Nesse período, que corresponde às origens da organização do sistema de ensino público pela política imperial, assiste-se no Brasil a produção da escola como instância responsável pela consolidação do estado nacional e do ideário civilizatório, o que contribuiu para a configuração de uma forma escolar que serviria para a formação de gerações de indivíduos que deveriam estar exercendo várias funções na sociedade, visto que, segundo Faria Filho (2000, p. 137), a instrução “possibilitaria arregimentar o povo para um projeto de país independente, criando também as condições para uma participação controlada na definição dos destinos do país”. 
Trabalhos na área de história da educação (Gama e Gondra, 1998; Faria Filho, 2000; Siqueira e Sá, 2000) vêm demonstrando que em diferentes Províncias pode ser observada uma uniformização de discursos das autoridades responsáveis pela instrução pública sobre o papel da educação e a preocupação de se ensinar a ler e a escrever a um maior contingente possível dos homens livres, pois esses viviam imersos numa cultura predominantemente marcada pela oralidade e a nação brasileira que se formava tinha por base um corpo jurídico e legal baseado fundamentalmente na escrita e, portanto, se fazia necessário generalizar os rudimentos de ler, escrever e contar a um maior número da população.
 Nesse contexto, emergia também a preocupação de se educar a mulher para que ela pudesse educar seus filhos, ou melhor, a nova geração de brasileiros. Sendo assim, no contexto da política imperial, a população livre brasileira não mais poderia ser totalmente analfabeta, visto que, a partir da independência, elegiam-se como cidadãos em constituição”(Siqueira e Sá,  2000, p. 1). Portanto, era imperativo medidas por parte do Estado que dessem conta de ensinar o povo a ler e a escrever.
Preocupações dessa natureza fizeram parte das representações dos presidentes da província do Espírito Santo como pode ser ilustrado pela fala do Dr João Lopes da Silva Coito no discurso que fez na abertura da Sessão Ordinária da Assembléia Provincial no dia 8 de setembro de 1838:
A diffusão de conhecimentos he hoje huma necessidade palpável: os empregos de Juiz de Paz, de Jurado, de Vereador, as funcções de Eleitor e todas as mais a que a nossa forma de Governo nos dá direito e as Leis nos obrigão, não podem encontestavelmente ser desempenhados com dispensa da instrucção primaria.

Nesse contexto, nos prendemos a investigar representações sobre métodos para o ensino da leitura e da escrita no processo inicial da institucionalização da escola pública na província do Espírito Santo, buscando analisar, a partir dos discursos de presidentes de província e de inspetores da instrução pública, usos e apropriações de métodos de ensino da leitura e da escrita nas seis primeiras décadas do século XIX na Província do Espírito Santo. Assim, buscamos contribuir para os esforços que vem sendo efetuados por estudiosos (Carvalho, 1998; Mortatti, 2000) para resgatar a história de práticas de ensino da leitura e da escrita no decorrer do processo de escolarização brasileira.
 Na condução do estudo, fizemos uso da abordagem da história cultural e nos apoiamos nas reflexões que giram em torno dos conceitos de representação, prática, apropriação, táticas, estratégias, cultura e forma escolar trabalhados por autores como Chartier (1998), Michel de Certeau (1990), Guy Vicent (1980), Dominique Julia (1993) para analisamos as representações sobre métodos de ensino da leitura e da escrita materializadas no discurso de presidentes de províncias e inspetores da instrução pública no decorrer das seis primeiras décadas do século XIX no Espírito Santo. A delimitação desse período deve-se ao fato de que até o começo da segunda metade do século XIX notam-se os esforços iniciais por parte do Estado para organizar a instrução pública brasileira.
Utilizamos como fontes de pesquisa especificamente o Decreto-Lei de 15 de outubro de 1827, o Regulamento das escolas de Primeiras Letras da Província do Espírito Santo, de 20 de fevereiro de 1848, o Regulamento da Instrução Pública, de 1862, os Relatórios dos Presidentes de Província e dos Inspetores da Instrução Pública no período de 1833 a 1866. As legislações foram tomadas como depositárias de representações de uma forma e de uma cultura escolar que estavam sendo instituídas pelo Poder Central e os relatórios como depositários de representações que assinalam apropriações efetivadas acerca de métodos de ensino pelos dirigentes da política educacional capixaba no período pesquisado. 
Essas fontes revelam representações que são entendidas, como define Chartier (1988), por classificações, por exclusões que constituem as configurações sociais e conceituais próprias de um tempo e de um espaço. Dessa forma, são elas que estruturam o mundo social, pois são historicamente produzidas por práticas, sejam políticas, sejam sociais ou discursivas, de imposição de um modelo cultural, que, por estratégia de imposição e táticas de apropriação nos permitem não só delinear os métodos de ensino da leitura que perfaziam o imaginário pedagógico da época, mas também práticas de apropriação desses modelos.
Os conceitos de estratégia e tática, tomados de Michel de Certeau (1990, p.99), foram de relevância para o estudo dos modelos de ensino da leitura, pois a estratégia, na ótica desse autor, refere-se a uma ação que supõe a existência de um lugar próprio, “como algo próprio e ser a base de onde se podem gerir as relações com uma exterioridade”. Nesse sentido, de Certeau (1990, p.100) possibilita, a partir dos estudos das estratégias, levar a concentrar um olhar ao que é exterior à escola. Já a idéia de tática leva à interioridade, visto que, com relação às estratégias, ele define táticas como 
[...] a ação calculada que é determinada pela ausência de um próprio. Então nenhuma delimitação de fora lhe fornece a condição de autonomia. A tática não tem por lugar senão o do outro. E por isso deve jogar com o terreno que lhe é imposto tal como o organiza a lei de uma força estranha.

A distinção entre os dois conceitos reside principalmente no tipo de operação que se pode efetuar. Enquanto as estratégias são capazes de produzir e impor, as táticas só permitem utilizar, manipular e alterar algo, que no nosso estudo trata-se do modelo de ensino da leitura que se configurou na forma escolar das aulas de primeiras letras nas seis primeiras décadas do século XIX na Província do Espírito Santo.  
Tomando como base esses princípios, ao investigar as representações sobre métodos de ensino da leitura e de escrita a partir das fontes descritas, é possível abordar a relação entre táticas de apropriação e estratégias de imposição de formas de se ensinar a ler e a escrever em um dado contexto histórico-cultural. Nesse caso, o conceito de apropriação assume centralidade, visto que, segundo Carvalho (1998, p.12) 
[...] como tática que subverte dispositivos de modelização está no cerne dessa história cultural dos saberes pedagógicos não somente porque demarca o intento e as questões centrais desse tipo de investigação mas, também, porque lhe indica um percurso: rastrear a presença de modelos culturais inscritos nos usos dos saberes pedagógicos. Pois é a partilha de um conjunto determinado de códigos culturais que distingue as práticas de apropriação, definindo comunidades distintas de usuários e configurando os usos que fazem de objetos e dos modelos culturais que lhes são impostos.  

A partir desse referencial, foi possível constatar que a primeira medida tomada para que se pudesse resolver o problema do analfabetismo em que se encontrava a população brasileira no século XIX pode ser visualizada na promulgação do Decreto- Lei de 15 de novembro de1827, 1ª Lei sobre a instrução pública nacional do Império, que mandava abrir  em todas cidades, vilas e lugares populosos escolas de primeiras letras. Nessa legislação é possível visualizar, também, a intenção de uniformizar o método de ensino e os conteúdos em todas as províncias, pois a Lei Geral instituiu ainda o método Lancaster do ensino monitorial ou ensino mútuo ao determinar que as escolas seriam de Ensino Mútuo nas capitais das províncias e também nas cidades, vilas e lugares populosos. A lei ainda colocava como obrigação da Fazenda Pública o provimento das escolas de ensino mútuo com os utensílios necessários.
Portanto, inicialmente, deveria ser por esse método que os conteúdos do ensino da língua materna, a leitura, a escrita e a gramática de língua nacional, como estipulado no artigo 6°, deveria ser efetivado. Mas, no final de 1830, o método Lancaster já havia sido extinto tendo em vista os ínfimos resultados alcançados e com o ato adicional de 1834 sucederam uma série de discussões e normatizações por parte das Províncias, visto que a responsabilidade da educação primária passou a ser de responsabilidade das mesmas, o que dava às províncias liberdade para escolha de seus métodos de ensino. 
No Espírito Santo, até 1848, prevaleceram as orientações da Lei Geral, pois somente nesse ano é que foi instituído o primeiro Regulamento para as Escolas de Primeiras Letras. No entanto, resquícios desse método se fazem presente até o final da década de sessenta do século XIX, pois aparecem como registros nos discursos de presidentes de província e inspetores da instrução pública, denunciando que faziam parte das representações que permeavam o universo pedagógico capixaba. 
O método instituído nasceu na Inglaterra industrializada em decorrência de a instrução universalizar-se e laicizar-se. Sobre o método mútuo consultar Almeida, José Ricardo Pires de. Instrução Pública no Brasil (1500-1889). 2.ed. São Paulo: EDUC, 2000. BASTOS, Maria Helena Câmara; FARIA FILHO, Luciano Mendes de (Org.) . A escola elementar no século XIX: o método monitorial/mútuo. Passo Fundo: Ediupf, 1999. MANACORDA, Mario Alighiero. História da Educação: da antiguidade aos nossos dias. 4.ed. São Paulo, 1995.  Esse método, segundo Cardoso (1999), era considerado oportuno tendo em vista a falta de professores, a sua rapidez em alcançar resultados e principalmente o seu baixo custo financeiro, já que alunos mais adiantados eram utilizados como multiplicadores, pois serviam para ensinar os mais atrasados o domínio das primeiras letras. Além disso, o método possibilitaria com recursos simples ensinar um grande contingente de crianças. Para a sua aplicação eram requeridos materiais pedagógicos como “quadros, tabelas ilustradas, silabários, quadros de leitura e de cálculo, quadro negro, ardósia ou ainda a possibilidade de formar letras na terra com o dedo” (Cardoso, 1999, p. 121) e instalações adequadas, visto que os alunos deveriam ser agrupados numa sala sem separação. 
Os agrupamentos eram feitos segundo a natureza das matérias de estudos e das atividades. Cada matéria possuía programa dividido em graus hierarquizado que eram chamados de classes. Os ritmos de aprendizagem e as aquisições variavam conforme aluno e disciplinas. A atribuição de um aluno a uma classe era resultado do nível do conhecimento do aluno (Lesage, 1999). Eram classes que se dividiam em oito, podendo ser dividida até em 10 da seguinte forma: “1ª A B C/ 2ª Palavras ou sílabas de duas letras/ 3ª Dito de três letras/ 4ª Dito de quatro letras/ 5ª Dito de cinco letras/ 6ª Lições de palavras de muitas sílabas/ 7ª Leitura da Bíblia/ 8ª Seleção de meninos que melhor lêem na sétima” (Lins, 1999, p. 84).   
Primeiramente, as crianças aprenderiam a desenhar o alfabeto na areia para depois começarem a soletrar escrevendo. Não era mostrada ao aluno a sílaba a ser escrita, mas a sua pronuncia para que eles, após ouvi-la, a escrevessem. Quando se chegava a palavra inteira, o monitor pronunciava na seqüência: letras, sílabas e palavra para o aluno escreverem-nas, soletrando.  Para as aulas de leitura, os alunos deveriam sentar-se em semicírculo, tendo às suas frentes lousas ou quadros pendurados nas paredes. Os conteúdos dos quadros eram ditados pelos monitores e os alunos deveriam escrever em suas lousas (Hamel, apud, Manacorda, 1995). De acordo com Manacorda (1995), o método mútuo, apesar de associar leitura e escrita, não altera os antigos procedimentos didáticos utilizados na forma de ensinar a ler e a escrever com a seqüência silabação e soletração. 
Na província do Espírito Santo, encontramos indícios de que o método prescrito na lei maior da instrução para o ensino da leitura e da escrita era seguido em parte, tendo em vista que eram constantes as manifestações nos relatórios dos presidentes de província e dos inspetores a falta de lugar adequado para o funcionamento de aulas e de utensílios requeridos para o ensino, dando evidência assim de que os professores ficavam obrigados a ensinar a ler e a escrever adaptando o método às condições materiais que lhes eram dadas na província. 
Além disso, como demonstra o discurso do Dr João Lopes da Silva Coito, na abertura da Sessão Ordinária da Assembléia Provincial, no dia 8 de setembro de 1838, o ensino individual era também um método utilizado em escolas de primeiras letras, o que aponta a continuidade do mesmo método de ensino da leitura e da escrita que vinha sendo utilizado na educação que era dada em casa, pois Maria Stella de Novaes (1999, p. 28) lembra que no início o trabalho da instrução da mocidade ficava a cargo das 
 [...] mamãs antigas, primeiras mestras, no recesso do lar, nas fazendas e povoações, longe das vilas e cidades. Era o be-a-bá rigoroso, completado pelos garranchos, na lousa: era a tabuada, sob a disciplina da palmatória. O catecismo decorado embora, e as orações ensinadas aos filhos, pela manhã e à noite. 

O relato de Maria Stella assinala a existência no Espírito Santo de uma forma de instrução que se efetivava no reduto do lar e envolvia os ensinamentos da escrita, da tabuada e dos preceitos da religião do Estado. Esse modelo de instrução inicialmente que ocorria em casa ou nas fazendas e posteriormente passa a ser realizado na residência dos próprios professores seguia o método individual de ensino em que o professor ensinava individualmente a cada um dos alunos como “a mãe ensinava aos filhos e às filhas, ou [os] irmãos que sabiam alguma coisa ensinavam àqueles que nada sabiam” (Faria Filho, 2000, p. 140). Nesse sentido, constatamos, então, que o ensino da leitura e da escrita na província, apesar da prescrição do ensino mútuo, não se desvinculou em sua totalidade das antigas formas como vinham ocorrendo antes da Lei Geral da Instrução. 
Em 1841, o método de ensino individual para a prática de ensino da leitura e da escrita continuava a ser utilizado e era criticado pelo presidente da província pelo fato de que professores faziam uso desse método misturado com o mútuo, mas continuavam não conseguindo êxitos, pois o Dr. Joaquim Machado d´Oliveira em sua visita à escola de primeiras letras da capital, constatou que 170 meninos eram submetidos a “huma incurial e imperfeita amalgamação do ensino mutuo com o individual, sem que tenha aquelle ligamento insdispensavel para dissipar os estorvos que apresenta a approximação dos dois methodos, e facilitar a sua comprehensão”. Falla com que o Exm° Sr Presidente da Província do Espírito Santo, Joaquim Machado d´Oliveira abriu a Assembléia Legislativa Provincial no dia 1 de abril de 1841. 
Apesar de sua não concordância com a mescla de métodos que vinha sendo utilizada, ele denuncia tática de apropriação de professores acerca de métodos de ensino da leitura e da escrita. Os discursos de seus antecessores vinham em anos anteriores alertando os componentes da Assembléia Provincial que os resultados alcançados no ensino da leitura e da escrita estavam sendo ínfimos, pois alunos com idades de 15 a 16 anos passavam de 9 a 10 anos na escola e, ainda, de acordo com a fala do presidente em 1840, não se tornavam “prontos”. Falla com que o Exm° Presidente da Província do Espírito Santo dirigio à Assemblea Legislativa Provincial no dia 1° de abril de 1840. Rio de Janeiro. Na typographia Nacional. 1840. Outros que freqüentavam a escola por perto de cinco anos apenas soletravam, o que era atribuído pelo presidente ao fato de que o professor não podia dividir a atenção com os 180 alunos que freqüentavam as aulas e também ao elevado número de faltas das crianças.
 As responsabilidades pelos problemas com relação à aplicação do método eram atribuídas constantemente a falta de habilitação dos professores, pois a condução do ensino da leitura e da escrita era entregue a pessoas que não dominavam não só a leitura e a escrita, mas, sobretudo, a um método de ensino, como ressaltava o Presidente da Província em 1861: “Para ensinar é preciso como sabeis, não só que se tenha apprendido as letras mas também que se apprendesse a ensinar o que se queira ensinar”. Relatório apresentado a Assemblea Legislativa Provincial do Espírito Santo no dia da abertura da sessão ordinária de 1861 pelo presidente José Fernandes da Costa Pereira Junior. Victoria. Typ. Capitaniense de Pedro Antonio D´Azeredo. 1861. 
Em 1864, o presidente da província, Eduardo Pindaíba de Mattos, registra que após visitas às escolas da capital e de fora dela constatava que poucos eram os professores habilitados. Desabafa: 
E como assim não pode acontecer, se aquelles que mal sabem assignar seu nome, que não podem lêr sem soletrar, que não possuem as mais ligeiras noções de grammatica se apresentão com um surpreendente desembaraço ao preenchimento das primeiras vagas que se dão? Relatório apresentado a Assemblea Legislativa Provincial do Espírito Santo no dia da abertura da sessão ordinária de 1864 pelo 1° vice-presidente dr: Eduardo Pindahiba de Mattos. Vitória. Typ. Liberal do Jornal da Victoria. 1864. 

A falta de professores habilitados era o discurso predominante dos presidentes de província e dos inspetores da instrução pública nas décadas pesquisadas e geralmente era acompanhado de sugestões de enviar professor para ser preparado na Corte, de criar regulamentos para as escolas para uniformizar o método de ensino e de tornar mais efetiva a inspeção nas escolas, deixando-se antever, dessa forma, estratégias de criação de multiplicadores para aplicação uniforme de método adequado. 
Além disso, a falta de utensílios e de local apropriado para o funcionamento das aulas era citada constantemente pelos presidentes da província e pelos inspetores não só como causadora dos problemas de aprendizagem das crianças durante todos as seis primeiras décadas do século XIX, mas também como obstáculo para o efetivo emprego do método simultâneo. 
Esse método de ensino chega ao final da década de 1850 enfrentando problemas para a sua aplicação devido à “falta de hum edifício com a capacidade necessária ao lugar, que a Lei designou”. Queixa do professor da segunda cadeira das aulas de primeiras letras da capital da província citadas na fala do Dr José Francisco de Andrade e Almeida Monjardim no dia 23 de maio de 1845 na abertura dos trabalhos da Assembléia Provincial. Além do fato de que utensílios e móveis continuavam na década de 1860 a não chegar com facilidade às escolas ou a chegarem em péssimas condições, pois em uma relação dos móveis e outros objetos pertencentes às escolas de segunda cadeira relacionadas pelo seu professor, José Ortiz, em 1861 era acompanhada da observação de que muitos dos materiais que recebera pela primeira vez apresentavam-se já muito velho, dando a impressão de já ter sido utilizado antes.  Relação dos móveis e outros objectos, pertencentes às Escolas da 2ª cadeira de instrucção primária da Victoria anexo ao relatório do professor José Ortiz apresentado ao Director da Intrucção Pública em 8 de abril de 1861. 
Nesse contexto, as crianças continuavam a passar de 4 a 5 anos dominando apenas a leitura  como demonstra o Relatório do inspetor da instrução, João dos Santos Neves, em 1859:
Eu aqui observei eu os meninos depois de 4 a 5 anos na escola apenas lião, mal escreviam e só um no fim deste termo começava a grammatica, nenhum conhecendo as regras da ortographia: notei ainda que os meninos escrevião uma só vez por semana na escola; sendo contudo obrigados à trazerem por dia copiada de casa uma lição de qualquer, livro, sem modelo algum, tendo depois de subjeitar o modelo que raras vezes ao seu hábito sem direção e por tanto vicioso de todo dia. Relatório do Director da Instrução Pública, João dos Santos Neves, ao Presidente da Província em 16 de maio de 1859.

Na década de 1860, o presidente da província e o diretor da inspeção pública divulgavam em seus relatórios a prática docente do professor João Ortiz que informava aos seus superiores que estava conseguindo alcançar bons resultados com o emprego do método eclético da seguinte forma: 
O méthodo que me tem ajudado a alcançar esses resultados, que provão uma reforma na marcha seguida até aqui em todas as escolas da província, e o eclectico, porque é uma fusão ou amalgama dos três systemas de ensino, conhecidos com a denominação do mutuo, simultâneo, e individual. Creio que não é possível uma boa eschola onde esses três sistemas, dando se as mãos a propósito, não sejam recursos de incalculável alcance para o mestre que deseja dar e conservar sólida instrucção aos seus discípulos. Por exemplo para não deixar sahir da memória a intelligencia infantil os nomes das letras, as suas vinte e cinco formas tão variadas, as suas innumeras combinações produzindo as sillabas, é de mister que o menino nunca cesse de repetir o que uma vez aprendeu; para repetir com proveito seu e alheio, acatando a sentença – docendo docetur –deve tomar a outrem a lição em que quer ficar mestre. N´este exercício que multiplica o tempo do professor e fructifica no infinito o seo trabalho; está a prova de que faso do ensino mutuo, mas sem esquecer de  velar muito, a fim de que o alumno mestre passe ao alumno discípulo a instrução tal qual e do mesmo modo que a recebeo do professor em chefe. O simultâneo, o individual e o mutuo tornão-se alternativa ou simutaneamente solidários todas as vezes que tomo lição commum de muitos alumnos: simultâneo, quando explico a todos os da mesma lição de leitura por exemplo; individual e simultaneo, quando cada discípulo lê a seo tartio, ao passo que todos aos mais estão attentos seguindo com os olhos a leitura que aquelle faz com a minha approvação;  torna-se o ensino mútuo, quando por ocasião de algum erro commetido pelo leitor, eu, em vez de dizer-lhe logo em que consiste o erro e o modo de o emendar, mando que reconsidere; o senão acha por si mesmo o acerto, passo a outro essa incubencia, até que ensine aos mais. Quando nenhuma aceitou, tomo a mim a questão e cat o ahi apparece outra vez o ensino simultâneo [...] Relatório do professor professor da 2ª cadeira de Primeiras Letras, José Ortiz, apresentado ao Director da Intrucção Pública em 8 de abril de 1861.


A descrição da utilização do método pelo professor é utilizada in verbis nos relatórios do inspetor da instrução e do presidente de província em seguida a apresentação da caracterização do estado precário da instrução, dando a ler a intenção das autoridades de respaldarem a utilização desse método, o que se respalda ainda pelo fato de que o presidente da província recomenda que os professores de primeiras letras freqüentem as aulas do referido professor “a fim de uniformizar o mesmo ensino” .
Observa-se, portanto, nas mensagens, nas falas e nos relatórios analisados a produção de discursos que serviram para estruturar representações de que a falta de formação de professores, a desqualificação dos saberes e das práticas, a precariedade de instalações para funcionamento das aulas serviam para construir a idéia de que era necessário método adequado para o ensino do ler e escrever, o que assinala estratégia dos presidentes de províncias e dos inspetores no sentido de construir nova representação acerca de um método a ser adotado. 
Apesar das precárias condições, pode-se afirmar que, no período pesquisado, os responsáveis pela condução do processo educacional contribuíram para a conformação de uma forma escolar: as escolas de primeiras letras. E também para o delineamento de uso de métodos para o ensino da leitura e da escrita que, por sua vez, explicitam táticas de apropriação de modelos pedagógicos. No entanto, como a província não equipava as escolas das condições necessárias para a implantação dos métodos, pelos relatórios, pode-se afirmar que os professores manipulavam e alteravam o método de ensino prescrito, mostrando que manejavam um saber pedagógico e o adaptavam às condições de que dispunham para ensinar as crianças a ler e a escrever.
Dessa forma, analisando as representações sobre métodos de ensino da leitura e da escrita nas seis primeiras décadas do século XIX, foi possível mostrar o distanciamento entre o prescrito e o praticado, o que evidencia que métodos de ensino, e especialmente em nosso estudo no que tange ao ensino da leitura e de escrita, não podem ser vistos como saberes pedagógicos que funcionam como dispositivo de conformação de práticas escolares, pois dependem do modo como os saberes são apropriados pelos agentes responsáveis pelo processo educacional.
As fontes documentais demonstraram, então, que no movimento inicial de institucionalização do sistema público de ensino no Espírito Santo, ensinar a ler e a escrever requereu dos mestres, dos inspetores e dos presidentes de província táticas de apropriação de métodos que, por sua vez, refletem como as estratégias de imposição de formas de ensinar a ler e a escrever não foram suficientes para superar as precárias condições matérias e humanas para implementações de políticas públicas educacionais.
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