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APreSentAção

Neste livro, estão reunidos 11 textos produzidos durante minha 
atuação profissional como professora de Língua Portuguesa e Lite-
ratura em escolas públicas e particulares de ensino de 1º e 2º graus de 
cidades paulistas, entre 1976 e 1991, e como professora e pesquisa-
dora na Universidade Estadual Paulista (Unesp), a partir de 1991.

Todos os textos tratam do ensino de leitura e de literatura da pers-
pectiva da formação do leitor e decorrem de estudos e pesquisas que 
venho desenvolvendo durante as últimas quatro décadas. Esses textos 
passaram a integrar a temática do grupo de pesquisa “História do ensi-
no de língua e literatura no Brasil”, que criei em 1994 e conta com seis 
linhas de pesquisa: “Alfabetização”, “Ensino de língua portuguesa”, 
“Ensino de literatura”, “Literatura infantil e juvenil”, “Formação de 
professores”, “Memória e história da educação”.

A fim de propiciar maior visibilidade tanto da relação entre os 
aspectos abordados e as demandas que os motivaram quanto da 
constituição do ensino da leitura e da literatura e da formação do 
leitor como objetos de estudo, os textos são aqui apresentados em 
ordem cronológica de publicação, mantendo-se os conteúdos origi-
nais, assim como as notas de rodapé numeradas sequencialmente. 
Efetuei apenas pequenos ajustes necessários em aspectos formais, 
estruturais e estilísticos.
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14  MARIA DO ROSARIO MORTATTI

Além da atualização ortográfica, revisei a normalização de ci-
tações e referências bibliográficas, assim como trechos relativos a 
aspectos conceituais assemelhados em diferentes artigos; e, em dois 
deles, ajustei ou incluí subtítulos, a fim de conferir maior fluidez 
à leitura. Acrescentei, ainda, entre parênteses, após os títulos dos 
textos, os respectivos anos de publicação; e, no rodapé, as “notas 
da organizadora”. Nessas notas, indico a referência da publicação 
original assim como informações sobre a finalidade dos textos e a 
função profissional que então exercia. Esses acréscimos visam a con-
tribuir para indicar sua relação com o processo de formação e atua-
ção da autora, assim como para agilizar a compreensão de aspectos 
diretamente relacionados com o contexto histórico-educacional de 
produção de cada texto, evitando o recurso excessivo de indicações ou 
notas explicativas sobre, por exemplo: termos e denominações imple-
mentados com a Lei n. 5.692, de 11 de agosto de 1971, como “ensino 
de 1º e 2º graus”, Guias curriculares..., “Comunicação e expressão em 
língua portuguesa” (utilizados nos textos de 1988, 1992 e 1995); ou os 
momentos históricos a que se referem marcadores temporais, como 
“hoje”, “atualmente”, “na(s) última(s) década(s)”.

Do ponto de vista estilístico, revisei certas marcas linguísticas 
presentes principalmente nos dois textos iniciais, produzidos na 
condição de pesquisadora iniciante. E adequei, sem alterar o sen-
tido, algumas oscilações vocabulares em formulações de termos 
e conceitos, que, especialmente nesses primeiros textos, estavam 
apenas esboçados, conforme conhecimentos em construção naquele 
momento e a proximidade temporal com alguns de seus autores.

Duas dessas formulações, interdependentes e fundantes do pen-
samento da autora, merecem destaque: as relativas ao interacionis-
mo linguístico e suas implicações para o ensino de língua e literatura 
(desde a etapa da alfabetização escolar) e as relativas ao conceito de 
configuração textual e correspondente método de análise.

Ao menos no nível das discussões e dos estudos teóricos rela-
cionados com minha atuação como professora na educação básica 
e como pesquisadora em formação no mestrado e no doutorado, já 
na década de 1980 estavam delineadas para mim, por um lado, as 
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diferenças e divergências epistemológicas e políticas entre o inte-
racionismo linguístico e o construtivismo (em alfabetização); e, por 
outro, a necessidade de definição de método de análise de textos que 
propiciasse compreensão do processo de enunciação.

No entanto, foi a partir do ingresso na carreira universitária, em 
especial movida pelas necessidades decorrentes da atuação em curso 
de Pedagogia e em programas de pós-graduação em Educação e em 
Letras, assim como de sistematização de pesquisas sobre história 
do ensino de língua e literatura, que fui aprofundando reflexões 
sobre essas perspectivas teóricas e confirmando a opção pelo inte-
racionismo linguístico para o ensino de língua e literatura, assim 
como pude formular o conceito de configuração textual e método 
correspondente.

Os textos aqui reunidos conservam, portanto, as marcas de 
modos e conteúdos de reflexão, assim como de suas motivações e 
finalidades. Destinados à interlocução com professores da educação 
básica e com docentes e pesquisadores veteranos ou em formação, o 
sentido dos textos está relacionado com os lugares sociais e profissio-
nais ocupados pelo mesmo sujeito do discurso e com as demandas e 
finalidades educacionais e acadêmicas da interlocução proposta em 
cada momento em que foram produzidos.

Não se trata, porém, de demandas e finalidades decorrentes da 
imposição acadêmica, mas da necessidade de participar do deba-
te sobre problemas do ensino da leitura e da literatura (infantil e 
juvenil), assim como da formação do leitor, tematizando questões 
formuladas nas experiências vividas na fronteira entre a condição de 
leitora de textos literários, a de professora que ensina a ler e a ensinar 
a ler, e a de pesquisadora que toma o ensino de língua e literatura co-
mo objeto de estudo. E é da problematização dessas experiências que 
derivam a temática comum aos textos deste livro e sua contribuição 
para o debate, complementada pelos demais textos que produzi nos 
últimos 40 anos.

Excetuando-se o último texto, inédito até esta data, os demais aqui 
reunidos foram publicados como artigos em revistas acadêmicas ou co-
mo capítulos de livros. Em ambos os casos, tiveram circulação restrita 
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e não estão mais disponíveis em versão impressa; alguns deles atual-
mente se encontram apenas disponíveis on-line, em versão digitalizada.

Três dos textos foram produzidos como artigos para revista 
(“Literatura e ensino: notas ¿quixotescas? da fronteira”, de 2008) e 
como capítulos de livros (“Criança meu amor, de Cecília Meireles: 
uma história de duas leituras”, de 2010, e “Leitura na escola: para 
formar o homo legens”, de 2015). Os demais resultam de versões 
inicialmente produzidas para apresentação em eventos acadêmicos. 
O texto “Leitura e formação do gosto: por uma pedagogia do desafio 
do desejo” (1992) foi apresentado em evento destinado a professores 
da educação básica. “A leitura escolarizada” (1988), “Sobre ensino da 
leitura” (1995), “Armadilhas discursivas da leitura: contra a ditadura 
da idiotia” (2008) e “De leis duras & noivas voadoras – 30 anos de 
Cole: temáticas e moções” (2009) foram apresentados em edições do 
Congresso de Leitura (Cole), promovido pela Associação de Leitura 
do Brasil (ALB); três desses foram publicados na revista Leitura: 
Teoria & Prática, da ALB, e um, em anais do Cole. “Entre a litera-
tura e o ensino: um balanço das tematizações brasileiras (e assisenses) 
sobre literatura infantil e juvenil” (1998) e “O direito ao texto” (2010) 
foram produzidos para palestras em eventos, na Unesp, câmpus de 
Assis, e na Universidade Federal de Santa Maria, do Rio Grande do 
Sul, e depois publicados em revista e livro, respectivamente. O ensaio 
com que se encerra o livro – “A literatura e a formação de uma mu-
lher: momentos decisivos com Antonio Candido” (2017) – representa 
uma modesta homenagem a esse professor, produzida sob o impacto 
de seu falecimento, e foi inicialmente destinado a integrar coletânea de 
textos sobre literatura e educação.

Ao mesmo tempo que decorrem das pesquisas que desenvolvo 
e se destinam a professores e pesquisadores, esses textos dialogam 
também com problemas apresentados por meus alunos de gradua-
ção e pós-graduação e por orientandos em pesquisas de doutorado, 
mestrado e iniciação científica. Assim, esses interlocutores mais pró-
ximos impulsionam também as reflexões, tendo alguns deles se tor-
nado coautores em artigos que publicamos mais recentemente, com 
destaque para a representativa coautoria de Bárbara Cortella Pereira, 
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no artigo “Criança meu amor, de Cecília Meireles: uma história de 
duas leituras” (2010), no qual se entrecruzam processos formativos da 
professora e de sua aluna, por meio do diálogo entre passado, presente 
e futuro sobre a temática aqui proposta e os sujeitos que a acolhem.

Considerando os diferentes momentos históricos e as condições 
de produção de cada texto, entendo que este livro pode contribuir 
para compreender, no movimento “em vórtice”, aspectos de pro-
cesso pessoal de formação e atuação profissional. Mas, sobretudo, 
podem contribuir para a compreensão de momentos importantes 
da história das tematizações, normatizações e concretizações sobre 
ensino da leitura e da literatura, da perspectiva da formação do 
leitor, no Brasil, em particular os consensos e os dissensos relativos 
a práticas escolares e políticas públicas que foram e vêm sendo im-
plementadas para superar a “crise endêmica” da leitura, que ainda 
é tema do debate educacional, cultural, social e político brasileiro 
neste século XXI.

Considerando, por fim, que tanto a nova configuração que os 
textos assumem, derivada do deslocamento do contexto discursivo 
de origem, quanto sua nova forma de circulação propõem novos mo-
dos de ler, que podem sugerir novos sentidos a estudantes, profes-
sores e pesquisadores de minha geração e das seguintes. Espero que 
todos eles possam acolher o convite que este livro representa para 
também participarem do necessário e eminentemente político deba-
te sobre a formação do leitor, na fronteira entre literatura e ensino.

Maria do Rosario Mortatti
Marília, 6 de novembro de 2017
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