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Introdução
Este trabalho situa-se numa linha de pesquisa recente no Brasil que contempla o movimento da alfabetização como objeto de estudo. Nesse sentido apresento alguns dados referentes à pesquisa (Amâncio, 2000) que venho desenvolvendo no estado de Mato Grosso como continuidade de um trabalho de pós-graduação que visa contribuir para a produção de uma história da alfabetização em nosso país. A temática abordada permite compreender um pouco o passado da alfabetização neste estado, nas primeiras décadas do século XX, evidenciando as relações entre os governos do estado de São Paulo e do estado de Mato Grosso com o objetivo de promover a modernização da escola pública matogrossense, mediante a Reforma da Instrucção Pública de 1910.
 Neste ano, o governo de Mato Grosso contratou dois professores paulistas – Leowigildo Martins de Mello e Gustavo Khulman -  para empreenderem a reforma do ensino nos moldes de uma organização moderna, já adotada em outros estados brasileiros, com resultados positivos. Nas mensagens de Pedro Celestino, presidente do estado de Mato Grosso nos  períodos de 1908 a 1911 e de 1922 a 1924,  ficava bem evidenciado o desejo de melhorar o ensino público, equiparando-o ao de outros estados da federação. O modelo almejado era o adotado pelo estado de São Paulo considerado o mais adequado. 
Uma das maiores inovações na área pedagógica, decorrentes dessa reforma foi o tratamento dispensado ao ensino da leitura pois, juntamente com os famosos grupos escolares administrados pelos professores paulistas, a reorganização do ensino trouxe a metodização da alfabetização, mediante a introdução de métodos de ensino da leitura e de cartilhas para esse fim. Vale ressaltar que o termo alfabetização não era comum naquela  época, embora eu tenha optado por empregá-lo esporadicamente neste texto, tendo em vista a compreensão contemporânea de utilizar “ ensino de leitura e escrita” como sinônimo de alfabetização.



A introdução do método analítico para o ensino de leitura

A reforma da instrução pública no ano de 1910 trouxe para Mato Grosso a implantação dos grupos escolares e, com essa nova modalidade de escola, trouxe a necessidade de elaboração de um programa de estudos adequado à filosofia e finalidade dos grupos. Esse programa, por sua vez, colocava em destaque uma discussão que era nova na realidade matogrossense –  a dos métodos de ensino, de modo geral e do ensino da leitura, em particular. Antes da reforma do ensino, mais especialmente antes da chegada dos primeiros normalistas paulistas contratados pelo governo para efetivarem a reorganização do ensino, não se constatam preocupações relativamente à metodologia no ensino da leitura.
Por volta de 1910, porém, as reflexões sobre o ensino da leitura, no estado de São Paulo, encontravam-se bastante avançadas, uma vez que a questão do ensino da leitura, por ser considerada uma arma contra a “ignorância” dos analfabetos que precisavam ser instruídos para construírem um país moderno e civilizado se destacava entre os muitos temas discutidos pela reforma do ensino, nesse estado, levada a cabo na última década do século XIX. Analisando a situação paulista relativamente ao ensino da leitura na primeira década deste século constata-se que foi um período extremamente efervescente no que concerne às discussões sobre métodos de ensino de leitura e publicações de cartilhas e  artigos, sobretudo na Revista de Ensino, visando a convencer e subsidiar os professores primários na aplicação do método analítico para o ensino da leitura, cuja obrigatoriedade estava oficializada pela Diretoria Geral da Instrução Pública do estado de São Paulo, desde 1909. 
A reforma do ensino encomendada aos professores paulistas desencadeia as primeiras reflexões sobre a temática dos métodos de ensino, quando coloca em questão o programa de ensino dos grupos escolares. O Regulamento da Instrucção Publica Primaria do estado de Matto-Grosso, normatizador da reforma de 1910, não oficializou a adoção de um método de ensino de leitura para os grupos escolares e escolas isoladas, pois deixava para o regimento dos grupos escolares definir seus programas, horários, métodos etc. Enquanto o regimento não estivesse elaborado decidiu-se que seria usado, em Mato Grosso, um Programa de Ensino adaptado dos grupos escolares paulistas. Essa adaptação ficou a cargo do professor Leowigildo de Mello (1911, p.7), diretor do  Grupo 	Escolar do 1º Distrito da Capital (depois chamado de Escola Modelo) e da Escola Normal do estado de Mato Grosso. 
No seu primeiro Relatorio da Escola Normal e Modelo Annexa, de 1911, comentando sobre suas dificuldades na organização dos grupos escolares, esse professor paulista fez referência ao “pernicioso methodo da decoração” (Melo, 1911, p. 4), a que os professores estavam acostumados a submeter os alunos. Relata, ainda, as primeiras medidas que tomou, tendo banido do ensino todos os livros com exceção do de leitura e  “condenado para sempre a decoração” (p. 5). Ora, a sistemática da decoração fazia parte de um método de ensino em vigor no Brasil, no período imperial, a qual os republicanos, na construção de novas práticas escolares, indicativas da modernização do ensino primário, se esforçavam por extinguir. A soletração era, até então, o método por excelência, especialmente no Mato Grosso, conforme se pôde observar em documentos da época.
A semelhança entre os programas dos grupos escolares paulistas e dos grupos escolares matogrossenses, no que se refere ao ensino de leitura, pode ser observada mediante a leitura do quadro abaixo:  
Programas dos grupos escolares de Mato Grosso (1911) e de São Paulo (1905) para o primeiro ano escolar 
Programma dos Grupos Escolares e Escola modelo do estado de Mato-Grosso – 1911

Programma dos Grupos Escolares e escolas-modelo do Estado de São Paulo – 1905
Primeiro anno
Primeiro anno
Leitura
Palavras – o que ellas representam e significam. Sentenças formadas com palavras estudadas.
Formar, com cartões de letras, as palavras e sentenças lidas 

Leitura
Palavras – o que ellas representam e significam. Sentenças formadas com palavras estudadas.
Formar, com cartões de letras, as palavras e sentenças lidas

Linguagem
Oral- Descripção de objectos communs, presentes e ausentes.
Narração de factos instructivos e moraes, com reproducção socratica e completa da mesma. Recitação de maximas e poesias apropriadas à classe.
Linguagem
Oral- Descripção de objectos communs.
Descripção de objectos presentes e ausentes.
Narração de factos instructivos e moraes  com reproducção socratica e completa da mesma. Recitação de maximas e poesias apropriadas à classe.
Escripta- Copiar palavras e pequenas sentenças do quadro negro ou do livro. Dictado muito simples. Escrever sentenças com palavras dadas.
Uso de letras maiusculas.
Escripta- Copiar palavras e pequenas sentenças do quadro negro ou do livro de leitura. Dictado de palavras e sentenças faceis. Escrever sentenças com palavras dadas.
Uso de letras maiusculas. 
Fonte: Relatório das Escolas Normal e Modelo annexa, de Mato Grosso (1911) e Programma para os Grupos Escolares do estado de São Paulo (1905)

 Como se pode notar, não há diferença entre os dois programas do primeiro ano de estudos do ensino primário. A orientação nos programas de ambos os estados sugere que se inicie o processo de ensino de leitura pelas palavras. Ensinado o quê representam e o quê significam, o passo seguinte é a formação de sentenças. Daí a ênfase na formação de palavras e sentenças com cartões de letras. Está, assim, ligeiramente caracterizado o método analítico da leitura, que prevê como ponto de partida a palavra (o todo) e sua análise em letras (as partes). 

Métodos de ensino de leitura no estado de São Paulo

De acordo com a investigação de Magnani (1997), até aproximadamente a década de 1880 predominou, no Brasil, sobretudo no estado de São Paulo, a aplicação dos métodos de ensino de leitura atualmente denominados “sintéticos”, mediante a soletração e a silabação. Apoiados numa psicologia associacionista, esses métodos recorrem primeiramente à análise – entendida como decomposição ou separação de elementos (alfabéticos, fonéticos e silábicos) da língua escrita – e depois à síntese – reunião desses elementos (palavras e frases). O pressuposto básico é seguir uma ordem de complexidade crescente que tem como ponto de partida a parte para chegar ao todo. (Magnani, 997, p.13).
Conforme Magnani (1997), ainda, os métodos sintéticos começaram a ser questionados na década de 1880, mediante a divulgação do “método João de Deus” O “método João de Deus”, contido na Cartilha Maternal, de autoria do poeta português João de Deus, publicada em 1876, era considerado por Silva Jardim como “revolucionário e fase definitiva”. Sobre esse método e sua divulgação no Brasil  maiores informações podem ser encontradas em Magnani (1997, p. 36-70) em sua tese de livre-docência Os sentidos da alfabetização: a “questão dos métodos” e a constituição de um objeto de estudo (São Paulo- 1876/1994). UNESP. Presidente Prudente-SP; e  também no livro Alfabetizando sem o bá-bé-bi-bó-bu, do pesquisador Luiz CarlosCagliari, publicado em São Paulo, pela Editora Scipione, em 1998. Cagliari apresenta, num dos capítulos do livro, uma história da alfabetização no Brasil, incluindo as primeiras cartilhas usadas em nosso país. Entre elas  destaca a Cartilha Maternal que, de acordo com seus estudos, teria marcado a introdução do método analítico no Brasil.(Cagliari, 1998, p. 25).  – da palavração – pelo professor de português da escola Normal de São Paulo e positivista Silva Jardim que remeteu acirrada crítica à soletração e silabação, considerando-as nocivas ao aprendizado da leitura, por não terem bases científicas e racionais como o novo método pelo qual se entusiasmara, transformando-se num de seus mais entusiastas  divulgadores. 
Para o positivista Silva Jardim que considerava que “a palavração, pois, é o único processo racional”  (apud Magnani, 1997, p.43) , a “arte da leitura” teria passado por fases distintas: 
É ficticia a soletração, em que reunem-se nomes absurdos exigindo em seguida valores; transitoria a syllabação, em que reunem-se syllabas, isoladamente, para depois ler a palavra; definitiva a palavração, em que lê-se desde logo a palavra, partindo da mais facil para a mais difficil, da simples para a composta. (Silva Jardim apud Magnani, 1997, p. 43)
 
Mesmo com todo o esforço de Silva Jardim na divulgação do “método João de Deus” que, segundo Magnani (1997), contribuiu decisivamente para a constituição da alfabetização como objeto de estudo, tendo fundado uma  tradição, sua proposta não obteve aceitação oficial. Para essa pesquisadora a atuação de Silva Jardim “abre caminho para o fortalecimento das disputas pela hegemonia em relação aos métodos de ensino de leitura” . Magnani (1997, p. 70). O período que se segue aos questionamentos dos métodos sintéticos e a defesa do “método João de Deus”, por Silva Jardim é rico em termos de idéias renovadoras relativamente ao ensino da leitura e à nacionalização do livro didático. Muitos professores passam a divulgar suas próprias experiências e cresce o mercado editorial brasileiro de cartilhas e de livros escolares. 
Destacam-se nesse período João Köpke, autor de O Methodo Racional e Rapido – para Aprender a Ler sem Soletrar (de 1874, com edição revista datada em 1879), Hilario Ribeiro, autor da Cartilha Nacional (início da década de 1880), Tomaz Paulo do Bom Sucesso Galhardo, autor da Cartilha da Infância (início da década de 1880) e Felisberto de Carvalho, autor do Primeiro Livro de Leitura (de 1892).
Mas é com a reforma da instrução pública paulista, a partir da proclamação da República que o questionamento em relação aos métodos sintéticos de ensino de leitura aumenta consideravelmente, na medida em que se valoriza a adoção dos métodos intuitivo e analítico Segundo Magnani,  João Köpke teria sido  o primeiro sistematizador do método analítico para o ensino de leitura no Brasil. Em conferência proferida em 1896 o professor João Köpke anunciou sua adesão às vantagens do método analítico que o teriam levado a desistir do uso dos métodos sintéticos. (ver Magnani, 1997, p.80) . para o ensino das matérias escolares nas escolas paulistas, como busca de maior cientificidade para a educação, e passa-se, então, a difundir e defender, programaticamente, o método analítico para o ensino de leitura no Brasil.
 Mediante a atuação da Escola Normal de São Paulo e das escolas-modelos, e ainda da produção de cartilhas pelos professores paulistas, o método analítico para o ensino de leitura é difundido e ganha adeptos, sendo adotado oficialmente pela Diretoria da Instrução Pública do estado de São Paulo, em 1909, durante a gestão do diretor Oscar Thompson. Outros estados que, a exemplo de São Paulo, buscavam modernizar o ensino público, tornando-o mais científico e racional, procuraram respaldo na reforma do ensino paulista consubstanciada nos programas escolares desse estado e também na bibliografia produzida por professores paulistas e foram, dessa forma, influenciados pela propaganda empreendida a respeito do método analítico para o ensino de leitura.

Métodos de ensino de leitura: em defesa do método analítico

O caso de Mato Grosso é um exemplo dessa “adesão”. Introduzido o método analítico para o ensino da leitura por meio do Programma dos Grupos Escolares, numa versão adaptada do programa dos grupos escolares paulistas, tornava-se necessária, ainda, a decisão sobre a cartilha que viabilizaria o método em questão e, pelo que tudo indica, a cartilha que apresentou aos matogrossenses o método analítico foi Cartilha Analytica, do professor paulista Arnaldo de Oliveira Barreto Professor que ocupou cargos administrativos de inspetor e diretor escolar nas escolas paulistas, conhecido e respeitado nacionalmente pela sua intensa literatura didática, Barreto era reconhecido como um dos maiores defensores do método analítico para o ensino de leitura. Suas cartilhas e livros  foram usados largamente em Mato Grosso, como se poderá observar mais adiante.


. Essa cartilha foi a primeira do gênero a marcar presença entre as cartilhas usadas em Mato Grosso. É mencionada pela primeira vez em livros do almoxarifado da Diretoria Geral da Instrução Pública de  Mato Grosso, em 1912. Em maio desse ano, teriam sido enviados vários exemplares à Escola Normal do estado de Mato Grosso, que estava no seu segundo ano de funcionamento. 
                A semelhança dos programas dos grupos escolares de Mato Grosso e de São Paulo e a presença da Cartilha Analítica e de outras cartilhas do gênero, permitem inferir que, especialmente no que concerne à metodização do ensino de leitura, a reorganização do ensino cumpria sua função de equiparar o ensino público primário de Mato Grosso ao de um dos estados “mais adiantados”, conforme desejo das autoridades escolares matogrossenses.
De acordo com relato do professor Leowigildo Martins de Mello foi realizado um treinamento de alguns meses para os professores de Mato Grosso entenderem a nova metodologia proposta pelos grupos escolares. Apesar dos esforços do professor paulista  nesse sentido e do Programa de ensino para os grupos escolares e Escola Modelo, sugerindo o método analítico para o ensino de leitura, tudo indica que muitas dificuldades encontradas pelos normalistas permaneceram nos anos que se seguiram à reforma do ensino.
Mesmo com a decoração “condenada”, em função do incentivo ao uso  do método intuitivo para o ensino de todas as matérias escolares e do método analítico para o ensino de leitura, e abolida nos grupos da capital, havia ainda um desafio que era a quantidade de escolas isoladas do interior do estado, cujos professores não tiveram acesso à mesma preparação pedagógica de seus colegas lotados nos dois grupos escolares fundados na capital matogrossense.  Mesmo com a distribuição de exemplares do Programa dos Grupos Escolares de Mato Grosso que levou às escolas isoladas as mesmas orientações dos grupos escolares, vale lembrar que os professores do interior do Estado, certamente tiveram mais e maiores dificuldades com a reforma do ensino que se efetivava a partir de novos princípios pedagógicos, cuja apropriação dependia de uma formação/preparação mais adequada. Não há referências sobre o investimento na preparação dos professores de escolas isoladas, nem mesmo no período de implantação da reforma, fase em que os normalistas paulistas dedicaram-se à preparação dos professores dos grupos da capital.
Nos anos que se seguem à introdução do método analítico para o ensino de leitura são raras e esparsas as informações localizadas sobre a aplicação desse método no Mato Grosso. Nesse aspecto, especialmente nos primeiros cinco anos que se seguiram, adquiriram relevância as informações constantes em livros de atas e do almoxarifado que registram relações de cartilhas adquiridas e distribuídas pela Diretoria Geral da Instrução Pública às escolas matogrossenses.  
Em 1915, por exemplo, encontram-se dados mais consistentes sobre questões relacionadas à adoção do método analítico numa das atas do Conselho Superior da Instrução Pública que tinha a incumbência de apreciar e aprovar métodos de ensino e compêndios. Numa reunião em que o Conselho deveria deliberar sobre a adoção de um livro intitulado Primeiro Livro de Leitura, de Álvaro Paes de Barros, encontramos uma longa explanação rica em detalhes da concepção que os membros do Conselho tinham sobre métodos de ensino de leitura. 

Parecer. Sobre o “Primeiro Livro de leitura” de Alvaro Paes de Barros. – Encarregados de dar parecer sobre o “Primeiro Livro de Leitura” de Alvaro Paes de Barros, apresentado ao Conselho Superior da Instrucção Publica do Estado de Matto-Grosso, temos a honra de o fazer do seguinte modo: 
No ensino da leitura existem hoje dois methodos bem caracterisados e oppostos: analytico e syntetico sendo que este vae cahindo em desuso pelas incontestaveis vantagens que aquelle lhe leva. Entre esses dois methodos existe um mixto, ou antes, na transição de um para outro empregou-se durante algum tempo um meio termo que se tornou conhecido pelo nome de methodo João de Deus. Cada  methodo é empregado sob varios processos seguidos pelos autores de livros de leitura e pelos professores. O methodo analytico consiste em partir segundo preconisou o immortal Pestalozzi, do conhecido para o desconhecido, do concreto para o abstracto, do significativo para o insignificativo, da sentença para os elementos graphicos da linguagem escripta.
... Em S. Paulo, por onde foi moldada a nossa reorganisação do ensino com a vinda dos normalistas daquelle Estado para esse fim o illustrado Professor Arnaldo de Oliveira Barreto a principio foi contrario a palavração como se começou a conhecer alli um dos processos do methodo analytico, porque esse methodo não fora ainda bem exposto, e escreveu então como protesto a sua Cartilha das Mães; porêm mais tarde penitenciou-se lealmente escrevendo a sua Cartilha Analytica... Os partidarios do methodo analytico são naquelle Estado quasi que a totalidade do seu professorado não só publico como particular. 
E muitos livros magnificos têm alli apparecido entre os quaes citaremos além dos de Arnaldo Barreto, os de Theodoro de Moraes, Francisco Vianna.


Tendo explicitado os princípios e feito a defesa do método analítico os conselheiros passaram a avaliar o Primeiro livro de leitura  e não o aprovaram por contrariar a metodologia já introduzida na escola matogrossense. Tendo examinado o livro, a comissão argumentou:

–  O Autor não segue em seu trabalho nem um methodo rigorosamente fallando; começa pelo processo reprovado da solletração, apresentando logo na primeira licção o conjuncto de signaes insignificativos que constituem o alphabeto; na terceira licção começa a fazer uma especie de analyse desse alphabeto dividindo-o em vogaes e consoantes; nessa terceira lição ainda colloca uma nota que é para o professor bem dispensavel e para o alumno fica alem do seu alcance; da quarta licção em diante começa um processo de solletração e syllabação mixto e sem ao menos obedecer ao menos indicação phonologica; da decima sexta licção em diante começa um processo sem methodo,(...)
Enfim, o livro consiste numa miscellania de processos sem obedecer a nem um methodo, sem gravuras cujo alcance é tão facil de se conceber; não está nos casos de ser approvado principalmente para Matto Grosso, que já iniciou a introdução do methodo racional – o analytico – de accordo com a orientação trazida pelos professores normalistas contractados em S. Paulo para reformar o nosso ensino. Cuyaba 28 de agosto de 1915. Alexandre Magno Addor, relator. Philogonio de P. Corrêa, Jayme Joaquim de Carvalho. Posto em discussão e a votos o parecer supra, foi elle approvado no sentido de não  ser acceito o livro de que se trata. (grifos do original) (Acta do Conselho Superior da Instrucção Pública, 1915, p.47-49) 

Assim, no exercício de sua competência o Conselho Superior abordou uma questão importante relativamente aos métodos de ensino de leitura, evidenciando, dessa forma, sua concepção sobre o uso do método analítico para o ensino de leitura, adotado no Mato Grosso. Chama a atenção a preocupação do Conselho mencionando o fato de que, em Mato Grosso já havia sido introduzido o método analítico pelos professores paulistas.
A posição favorável da comissão em relação ao método analítico e a menção do nome de Arnaldo Barreto e sua Cartilha confirma-se com a localização de relação de material escolar encontrada no inventário do material do Almoxarifado da Instrução Pública, em 1916,  onde constavam em estoque 247 exemplares da sua Cartilha Analytica.  Antes disso, no entanto, relações de material usado nas escolas já indicavam a utilização da Cartilha Analytica no ano de 1912, embora nesse ano  predominasse  o uso de Cartilha das Mães, de Arnaldo Barreto.
Uma questão importante que vem à tona no parecer dessa comissão é a que se refere à circulação de cartilhas de ensino de leitura nas escolas de Mato Grosso. Sem dúvida, esse período (segunda década do século XX) foi extremamente rico no que concerne à diversidade de títulos e à quantidade de exemplares que circularam nas escolas públicas matogrossenses. Embora saiba - se que a simples menção da existência de cartilhas não seja determinante de seu uso, nem garantia de adoção de seus princípios constitutivos, não se pode desconsiderar as relações entre a circulação desse recurso didático e o emprego de determinados métodos de ensino de leitura. 
As discussões propostas pela comissão encarregada de analisar o Primeiro Livro de Leitura, de Alvaro Paes de Barros, que é duramente criticado, não merecendo aprovação, o uso da Cartilha Analytica, do professor paulista Arnaldo Barreto, as críticas endereçadas ao método sintético e o esclarecimento sobre o “arrependimento” de Barreto – por não ter adotado logo o método da palavração, considerado um método racional e científico, são indicativos de uma preocupação com a necessidade de esclarecimentos sobre métodos de ensino de leitura nas escolas primárias de Mato Grosso, que se encerra com a definição de uma opção pelo método analítico. Não se pode dizer que essa preocupação fosse apenas da comissão responsável pelo parecer aqui apresentado e discutido, até porque o Conselho aprova, por unanimidade, a deliberação da comissão indicada para o julgamento da questão. 
Certamente, a posição dessa comissão designada pelo Conselho Superior da Instrução Pública pode ser considerada representativa das discussões que provavelmente ocorriam, não apenas nessa instância consultiva e deliberativa, mas também entre os professores primários, muitos formados na Escola Normal do estado de Mato Grosso, administrada e organizada desde 1911, pelo professor paulista Leowigildo Martins de Mello.
Do parecer emitido pela comissão, pode-se, ainda, inferir que os argumentos utilizados evidenciam, de certa forma, o momento histórico vivido nessa fase da reforma e organização do ensino primário no estado de Mato Grosso, em que a questão da “metodização” do ensino da leitura se constitui numa preocupação pedagógica que, se não emerge no órgão público de maior poder consultivo e deliberativo sobre as questões educacionais no Mato Grosso – o Conselho Superior da Instrução Pública, cuja constituição e competência, legalmente regulamentadas, eram inquestionáveis – tem nesse  órgão, nesse momento, sua mais forte expressão, dado que o Conselho Superior, mediante a atuação dessa comissão, constituída internamente, exerce a função de catalizador, sistematizador e divulgador das preocupações sobre a questão dos métodos de ensino de leitura em Mato Grosso.

O método analítico:  a caminho da adoção oficial

A questão dos métodos de ensino de leitura no Mato Grosso parece ter merecido atenção, apenas esporadicamente, por parte da administração pública. De um ponto de vista cronológico, entre uma iniciativa e outra, que desencadeasse reflexões a respeito dessa questão, há períodos de tempo extremamente longos. Entre o período em que se inicia a discussão sobre a necessidade de utilização de métodos de ensino, que introduz o método analítico para o ensino da leitura e sua adoção oficial, por meio de um regulamento da instrução pública, passam-se quase duas décadas.Conforme se observou, a introdução de um método de ensino de leitura se deu em 1910, com a reforma do ensino público e a implantação dos grupos escolares, não chegando, porém, a constituir-se numa “política de alfabetização”, para usar uma expressão contemporânea, ou de “ensino de leitura”. Pouco se sabe da expansão/divulgação do método analítico então sugerido. Apenas por meio de indicações de relações de material do Almoxarifado da Diretoria da Instrução Pública pode-se tentar compreender alguns aspectos relacionados a compra de material didático pela Diretoria da Instrução Pública e a distribuição de cartilhas para as escolas. 
Em 1915 como se pôde observar, o Conselho Superior da Instrução Pública, tendo como tarefa a apreciação de alguns livros que poderiam ser adotados nas escolas públicas, apresentou mediante parecer de uma comissão, importante argumentação sobre a questão dos métodos de ensino de leitura.. Fica evidente na Ata do Conselho Superior, que registra o parecer, o desejo de fortalecer uma prática já em andamento, com a recusa de um livro que contrariaria princípios já disseminados entre os professores matogrossenses.
Quase dez anos se passaram desde a emissão desse parecer do Conselho Superior da Instrução, sem que se percebam outras iniciativas no sentido de consolidação do método analítico para o ensino de leitura que, provavelmente, foi utilizado com maior rigor depois do posicionamento do Conselho que procurou mostrar suas vantagens. A publicação do Programma da Escola Modelo Anexa a Normal, em 1924, recoloca a questão do método de ensino da leitura, enfocando os processos de análise e síntese, tendo a sentença como ponto de partida. 
Antes disso, porém, vale a pena ressaltar que, poucos anos depois da divulgação desse Programa, uma nova reforma do ensino público, em 1927, declara em regulamento a adoção oficial do método analítico para o ensino de leitura em Mato Grosso. A obrigatoriedade de aplicação desse método, depois de dezessete anos de sua introdução, permite inferir que, apesar das dificuldades enfrentadas na vagarosa reforma do ensino primário, especialmente no que se refere à implantação dos grupos escolares, o uso do método analítico para o ensino de leitura parece ter tido boa receptividade entre os professores e deve ter merecido uma avaliação positiva por parte dos administradores públicos e dos intelectuais de Mato Grosso que decidiram pela adoção, de fato, do método analítico para o ensino de leitura. 



O método de ensino de leitura  e o Programma da Escola Modelo Anexa (1924)
Dentre as poucas referências encontradas em fontes documentais  a respeito de orientações sobre métodos de ensino de leitura em Mato Grosso,   encontra-se o Programa da Escola Modelo Annexa a Normal, de 1924. Diferentemente do Programa dos Grupos Escolares de Mato Grosso, de 1910, que incluía poucas orientações sobre o ensino de leitura e que acompanhava como anexo o primeiro Relatório da Escola Normal do estado de Mato Grosso e Modelo Anexa, em 1911, essse Programa da Escola Modelo Anexa  é bastante explicativo no que tange aos procedimentos na aplicação do método de ensino de leitura no primeiro ano primário.  
Leitura e linguagem oral
1º anno
 Materia
a)- (Para todos os alunnos completamente analphabetos) Leituras no quadro negro até que sejam perfeitamente fixadas e promptamente reconhecidas muitas palavras, a maior parte das syllabas e algumas letras.
b)- Leitura da cartilha adoptada e reproducção oral socratica do trecho lido .
c)- Leitura do 1º livro adoptado e reproducção do trecho lido.
 Como ensinar
A leitura será ensinada pelo methodo analytico-syntetico. Methodo analytico é aquelle em que se vae do todo para as partes; methodo syntetico é aquelle em que se vae das partes para o todo.
O methodo analytico-syntetico apllicado ao ensino de leitura determina a observancia desta ordem:
a)- leitura de sentenças como vehiculo para fixação de palavras (analyse); combinação de palavras fixadas para formação de novas sentenças(syntese).
b)- leitura de palavras como vehiculo para fixação de syllabas (analyse); combinação de syllabas fixadas para a formação de novas palavras e sentenças (syntese).
c)- leitura de syllabas como vehiculo para fixação de letras (analyse); combinação de letras fixadas para formação de novas syllabas, palavras e sentenças (syntese).
Depois de iniciadas, assim, as classes, ser-lhe-ão entregues as cartilhas.
A leitura se fará, então, alternadamente:
a) leitura no quadro negro, da lição da cartilha (com recapitulação summaria dos passos seguidos na phase inicial); b)leitura da mesma lição na cartilha.
Terminada a leitura da cartilha, serão entregues às classes os 1º livros.
A leitura do 1º livro requer ainda algumas lições no quadro negro, para o perfeito reconhecimento das palavras de mais difficil grafhia ou de mais difficil pronuncia.
Resultado a alcançar
Reconhecimento prompto de quaesquer palavras, syllabas e letras; leitura corrente do 1º livro adoptado. (Programa da Escola Modelo Annexa a Normal -1924)

Nesse Programa fica determinada a utilização do método analítico-sintético Nas fontes documentais consultadas não se percebeu nenhuma polêmica a respeito dessa decisão. Também não foi possível saber se o emprego desse método ficou restrito à Escola Modelo Anexa a Normal, ou se essa orientação disseminou-se pelas demais escolas do estado. Não se encontrou, nos relatórios dos diretores da instrução pública, registro de nenhuma situação que trouxesse indícios de problemas com métodos de ensino de leitura. Na verdade, em raras ocasiões, e só por volta de 1930 é que constam em alguns relatórios argumentos referentes à métodos de ensino. A preocupação maior, presente nesses documentos, é sempre de ordem geral, ligada a questões administrativas (quantitativas) de matrícula, freqüência, ausência de inspeção etc.   tal como explicitado, com foco na análise (decomposição de sentenças em palavras, de palavras em sílabas e de sílabas em letras) e na síntese (combinação de palavras em sentenças, de sílabas em palavras e de letras em sílabas).
Conforme propõe esse  Programa, a  matéria a ser ensinada “leituras no quadro negro” coloca uma ordem de prioridade:enfatiza a fixação e o reconhecimento de muitas palavras, grande parte de sílabas e algumas letras. A ênfase recai  no estudo das palavras, “muitas palavras”, às quais deverá ser dado maior atenção. Embora o Programa se encarregue de explicitar o método na seqüência dessa exposição, já estão explícitos nessa primeira parte os princípios do método analítico-sintético.
De acordo com esse método o ponto de partida para o ensino de leitura deve ser os elementos considerados de maior significação – o “todo”, ou seja, sentenças e palavras – nunca as partes constituintes desta: as sílabas e as letras.
Tendo exposto a matéria a ser ensinada, o Programma se encarrega de explicar os procedimentos que o professor deve adotar no ensino da leitura a seus alunos, pelo método analítico-sintético.  O professor deve partir sempre da leitura de sentenças no quadro-negro, visando o reconhecimento de palavras que, posteriormente se combinam para formar novas sentenças; vencida essa etapa, a leitura de palavras possibilitará o reconhecimento de sílabas que, combinadas, podem formar novas palavras; e, finalmente, partindo para a leitura de sílabas, visando ao reconhecimento de letras que se combinam para formarem novas sílabas. O exercício de leitura deveria, ainda, passar pelo binômio quadro-negro/cartilha.
A adoção do método analítico-sintético na única Escola Modelo matogrossense, conforme explicitado no Programa da Escola Modelo Anexa a Normal, apresentava um detalhamento na explicitação do método de ensino de leitura, visando a fornecer orientações em forma de passos a serem seguidos pelo professor. Esse Programa, bastante minucioso, parece ter sido, se não o único, um dos poucos instrumentos do gênero que teria, além da função de normatizar, a função de também orientar os professores na aplicação do método recomendado. 
Vale ressaltar o sentido que um programa de ensino como esse teria, enquanto possibilidade de homogeneização das práticas escolares, ideal almejado por todos os administradores da instrução pública matogrossense. No caso de Mato Grosso, essas práticas escolares pareciam constituir-se mediante os impulsos das reformas e dos regulamentos do ensino público, muito abrangentes e pouco detalhistas com relação ao especificamente didático-pedagógico.
Depois de três anos da publicação desse Programma da Escola Modelo, as autoridades educacionais de Mato Grosso oficializam, em regulamento, a adoção do método analítico para o ensino da leitura nas escolas matgrossenses.
A  reforma do ensino em 1927 contou com a participação de um outro professor paulista – Rubens de Carvalho. Esse professor também fora convidado no governo de Pedro Celestino, dessa vez no seu segundo mandato. Foi contratado para empreender uma reforma na Escola Normal do estado de Mato Grosso em 1923, tendo assumido então a sua direção e participado, posteriormente, da reorganização do ensino primário em 1927, normatizada pelo Regulamento da Instrucção Publica Primaria Esse Regulamento obedeceu  o Decreto n. 759, de 22 de abril de 1927,  no governo de Mario Corrêa da Costa.  desse ano. 
Esse Regulamento deu nova organização e classificação às escolas públicas primárias, introduzindo as escolas reunidas Eram chamadas de escolas reunidas (com curso primário de três anos de duração), as escolas isoladas que se juntavam quando, num raio de dois quiilômetros,  houvesse três ou mais escolas isoladas com 80 alunos no mínimo. As escolas reunidas eram mais econômicas, se comparadas com os grupos escolares, tendo em vista que seu diretor era um dos professores da escola, que deveria, para poder ocupar o cargo, reger uma das classes da escola sob sua responsabilidade. Economizava-se assim um salário de diretor.
 que, em muitos casos substituíram grupos escolares  por serem mais econômicas.
Todavia, mal implantara-se a reforma do ensino primário em Mato Grosso e encontra-se o presidente do estado Annibal Toledo, em Mensagem à Assembléia, em 1930, relatando providências tomadas para resolver as dificuldades enfrentadas nessa área do serviço público. Elogiando primeiramente o ensino em Mato Grosso, como um dos serviços públicos mais eficientes do estado, menciona a reforma iniciada em 1910 com a adoção dos métodos pedagógicos “modernos” introduzidos pelos professores paulistas.
Embora se perceba, de certa forma, alguns períodos de aparente silêncio em torno da questão dos métodos de ensino da leitura, desde a introdução do método analítico, durante a reforma da instrução pública de 1910, parece que houve uma avaliação positiva relativamente ao emprego desse método para o ensino da leitura, por parte das autoridades educacionais de Mato Grosso que, ao implantar uma nova reforma da instrução pública, oficializou a utilização desse método no estado de Mato Grosso, mediante sua inclusão no Regulamento da Instrução Pública Primária de 1927,(artigo 91, 5º).
Depois de dezessete anos da introdução do método analítico para o ensino da leitura nas escolas matogrossenses pelos normalistas paulistas, foi esse método finalmente tornado oficial, de forma que pressupõe-se que, a partir do ano de 1927, os professores que ainda não utilizavam o método analítico para ensinarem leitura a seus alunos, passaram a dever aplicá-lo em cumprimento à lei.  

A título de conclusão

A trajetória das orientações sobre o ensino de leitura, no período enfocado, evidencia que esse processo não apresenta um ritmo equilibrado, avançando linear e gradativamente de uma introdução para uma consolidação e estabilidade da adoção de um método para o ensino de leitura. Há longos períodos de aparente silêncio nas iniciativas oficiais o que não quer dizer  estagnação nas práticas escolares, mas, estas, infelizmente não foi possível averiguar nesse trabalho, pela sua própria  natureza e pela dificuldade no manuseio das fontes documentais, quase todas de origem oficial. 
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RESUMO
No presente trabalho apresento resultados de uma pesquisa realizada no estado de Mato Grosso, na área da alfabetização visando contribuir para a constituição de uma história do ensino de leitura no Brasil. A partir da recuperação, reunião, seleção, organização e análise de fontes documentais primárias e secundárias buscou-se compreender a reforma do ensino primário e a “metodização” do ensino de leitura, inovação que acompanhou a criação dos grupos escolares no processo de reorganização do ensino, empreendido por professores paulistas contratados pelo governo de Mato Grosso. Acompanhando a trajetória da implantação de um método de ensino de alfabetização foi possível compreender melhor o processo de renovação pedagógica como condição de modernização da escola pública republicana em Mato Grosso.
Palavras-chaves: alfabetização – ensino de leitura- ensino primário


