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Prefácio 
A formAção de quem formA leitoreS

Marisa Lajolo

Acredito que poucas vezes personagens de um livro têm a alegria 
de receberem convite para escreverem sobre ele. E mais do que isso, 
escreverem nele! Tive esta alegria com o convite que me fez Maria do 
Rosario Mortatti. Convite pelo qual lhe fico muito e sinceramente 
grata. Ao lado da alegria pela gentileza da autora, o convite me per-
mitiu, de lambuja, revisitar um tema que me intriga e me fascina. 
Tema magnificamente expresso pelo título deste livro – Entre a 
literatura e o ensino: a formação do leitor.

Tema que – infelizmente talvez – não sai da pauta.
Personagens – sobretudo as que integram bibliografias – são 

criaturas de papel e tinta. E é também em papel e tinta que me faço 
de novo presente neste belo trabalho que discute condições para que 
a presença da literatura no ensino forme leitores no Brasil.

Nos onze ensaios que compõem este livro, o leitor vai encontrar, 
ao lado de instigantes reflexões sobre questões de literatura, leitura e 
ensino, registros preciosos da formação de um pesquisador. No caso, 
da autora Maria do Rosario Mortatti, especialista renomada na área 
de leitura e educação. É com os passos que construíram sua expertise 
na área que este livro, já de início, nos familiariza.

Acompanhamos aqui o percurso da autora desde as leituras do-
mésticas aos primeiros livros lidos em bibliotecas; da graduação em 
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8  MARIA DO ROSARIO MORTATTI

Letras às várias buscas de uma pós-graduação que lhe permitisse 
conciliar literatura e educação. Defesa de mestrado e doutorado. 
Magistério no ensino superior, graduação e pós-graduação. Ensaios, 
capítulos de livros. Muitas premiações, muitas orientações. Pro-
fessora titular da Universidade Estadual Paulista (Unesp). É nessa 
estrada e com esses passos que se forma um pesquisador. Formação 
que se perfaz ao longo de toda a vida. E que se reflete na docência. 
Aplica-se à formação de um pesquisador e ao exercício do magisté-
rio, o que Mortatti registra a propósito de um outro tópico, quando 
ela diz que não há receitas, há vivências.

Foi por este percurso, e ao longo de todo ele que – creio – foi se 
tecendo, se fortalecendo e se sofisticando a indagação fundamental 
que a autora faz a si mesma e a seus leitores: a leitura da literatura 
é mesmo essencial? E se for – como creio que postula Mortatti e que 
constitui a tese deste livro – como desenvolver práticas pedagógicas, 
formais e informais, que promovam acesso humanamente significa-
tivo a textos literários? 

É debruçando-se sobre esta questão, a partir de diferentes pers-
pectivas, que se desenvolve este livro. O que traz a tona outra ques-
tão, para cuja reflexão os leitores também encontrarão farto material 
e bibliografia neste livro: como estabelecer a identidade literária de 
certos textos?

Esta identidade literária (literariedade chamada em certas verten-
tes dos estudos literários) é imanente? Faz parte da essência (?) de 
certos textos? Ou lhes é atribuída ou negada, ampliada ou reduzida 
em determinadas situações ou circunstâncias históricas ? A questão 
não é somenos, e as reflexões oferecidas neste livro instigam cons-
tante retorno a ela e seu aprofundamento.

O diálogo de Mortatti com a obra de Antonio Candido funda-
menta, em várias passagens, a discussão do tópico. Vem, afinal, des-
se Mestre a proposta de que se considere o acesso à literatura como 
direito humano.

Considerando que é a importância da leitura, particularmente 
a importância da leitura literária que justifica a missão da escola de 
formar leitores, Mortatti acompanha o percurso histórico cumprido 

Entre_a_literatura_e_o_ensino__(MIOLO_14x21)_Graf-v1.indd   8 04/06/2018   16:06:11



ENTRE A LITERATURA E O ENSINO  9

pelas reflexões/preocupações sobre o papel da leitura na escola e 
(para fora dela) na vida de todos nós.

Preocupações com a precariedade de práticas de leitura no Brasil 
são antigas. Se recuarmos a questão um pouco mais de um século, 
encontraremos Machado de Assis reclamando dos índices de leitura 
do brasileiro. Data de 1876, a crônica publicada em A Semana Illus-
trada, em que ele atribui, ironicamente à falta de estantes a falta de 
leitura.

Os tempos mudaram. E não só na fabricação de estantes. Tam-
bém nos índices de leitura dos brasileiros

Mudaram para melhor, creio...
Este livro nos permite seguir o que se poderia considerar o per-

curso cronológico da preocupação brasileira com a leitura e com a 
presença da literatura na escola. Documenta preocupações e pro-
vidências. Na pesquisa de Mortatti, ênfase especial é conferida à 
década de 1970, quando os Guias Curriculares trazem a questão à 
tona, a partir de pressupostos que, na época, modernizavam teoria e 
ensino de literatura.

Em outras passagens, o leitor acompanha um levantamento co-
mentado da repercussão das discussões sobre a leitura do brasileiro 
em associações, eventos, publicações, dissertações e teses.

Particularmente os Congressos de Leitura (os COLEs) aqui 
discutidos ilustram várias das faces que a discussão vai assumindo, 
simultaneamente ao fortalecimento da área de literatura infantil na 
universidade. À discussão da temática de várias edições do COLE 
segue-se interessante revisão da bibliografia sobre literatura infantil.

Esta mais contemporânea multiplicação de vozes – educadores, 
pesquisadores, editoras, autores e outros – que vêm se ocupando da 
questão confere a ela outras nuances. E uma das mais instigantes é a 
que Mortatti apresenta quando discute vantagens e desvantagens de 
trabalhar a leitura na escola a partir de um repertório mais do agrado 
dos estudantes.

A questão é polêmica – e por isso mesmo precisa ser encarada.
Mortatti entrelaça-a à formulação de Antonio Cândido de 

que a importância da literatura deve-se ao fato de ela satisfazer a 
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10  MARIA DO ROSARIO MORTATTI

necessidade humana de fantasia. Fica nas entrelinhas a discussão de 
diferentes efeitos de sentido da fantasia presente, de um lado, em 
obras-primas; de outro, em best selllers.

Na perspectiva teórica que se desenrola ao longo de todo o livro, 
a autora propõe que a presença da literatura na escola e sua função 
formadora ganham sentido quando seu ensino se volta para a confi-
guração do texto literário, para a discussão do funcionamento sócio-
-histórico da literatura.

A discussão ganha relevo num momento como o atual, em que 
livros transformaram-se em objeto de consumo, divulgados com as 
mesmas estratégias publicitárias de outros produtos.

Ao debruçar-se sobre situações concretas de trabalho com leitura 
e literatura com o objetivo de formar leitores críticos, Mortatti com-
partilha com seus leitores situações muito instigantes.

Uma delas é uma experiência pessoal.
Talvez com vistas a fornecer uma amostra dos saberes necessá-

rios à discussão significativa de um texto, ela reproduz o trabalho 
final de uma aluna universitária (Bárbara Cortella Pereira), que ana-
lisa e discute o livro de Cecília Meireles Criança meu amor, publica-
do em 1924. Voltado para a configuração textual do livro, o trabalho 
da aluna de Mortatti é exemplar: dá atenção – dentre outros aspectos 
– à materialidade dele, ao seu percurso institucional atestado pela 
sua adoção e à interação que promove com os leitores.

Em outro momento, comentários ao enredo do filme Balzac e a 
costureirinha chinesa (inspirado em romance de Dai Sijie ) permitem 
vê-lo/lê-lo como metáfora de proposta de um ensino formador de 
leitores. No enredo, o envolvimento e encanto provocados pelo ro-
mance Úrsula Miruët, de Balzac, posto ao alcance de uma costureira 
chinesa, na sequência de sua alfabetização, provoca bem-vindas 
transformações na vida da moça.

Tornando mais concretos os elementos que na tese deste livro 
constituem a configuração textual, Mortatti elenca quesitos respon-
sáveis pelas possíveis atribuições de sentido ao texto.

Nas palavras da autora (e com numeração minha) são as seguintes 
as interrogações à obra cujas respostas constroem sua configuração 
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textual: “[1] opções temático-conteudísticas (o quê?) e [2] e estru-
turais-formais (como?), [3] projetadas por um determinado sujeito 
(quem?), que se apresenta como autor de [4] um discurso produzido 
de um determinado ponto de vista e lugar social (de onde?) e [5] 
momento histórico (quando?), [6] movido por certas necessidades 
(por quê?) [7] e propósitos (para quê?), visando a determinado efeito 
em [8] determinado tipo de leitor (para quem?) e logrando um [9] 
determinado tipo de circulação, utilização e repercussão”.

Com a transcrição acima encerro esta apresentação, na certeza 
de que seremos melhores leitores e melhores formadores de leitores 
quanto mais nos debruçarmos sobre as questões que este livro levan-
ta e cuja discussão encaminha.
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