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1  
A leiturA eScolArizAdA (1988)1

Discursos, sistemas de signos e práticas signifi-
cativas de todos os tipos, do cinema e televisão 
à ficção e às linguagens das ciências naturais, 
produzem efeitos, condicionam formas de cons-
ciência e inconsciência, que estão estreitamente 
relacionadas com a manutenção ou transformação 
de nossos sistemas de poder existentes.

Terry Eagleton, 1985

Introdução

A fim de cumprir os objetivos do ensino de 1º grau previstos na 
Lei n. 5.692/71 (Brasil, 1971), são publicados, em 1975, os Guias 
curriculares propostos para as matérias do núcleo comum do ensino do 
1º grau (São Paulo, 1975), norteados por uma orientação comporta-
mentalista (em termos de aprendizagem) e apresentando também 
a preocupação pela chamada “operacionalização” dos objetivos e a 

 1 Publicado originalmente em Magnani (1988). Mestre em Educação pela Uni-
camp; professora no Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do 
Magistério (Cefam) e no Colégio Rio Branco, instituições de Campinas (SP). 
[Nota da organizadora]
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20  MARIA DO ROSARIO MORTATTI

valorização das atividades como parte de uma visão empiricista de 
ensino (Barreto; Arelaro, 1986).

No caso da disciplina Comunicação e Expressão em Língua Por-
tuguesa, baseando-se nas teorias linguísticas centradas no estrutura-
lismo, em voga nos meios acadêmicos, os Guias trazem pressupostos 
que, apesar de não serem assimilados diretamente pelos professores, 
acabam se refletindo negativamente na prática docente pela especial 
mediação do livro didático.

A escolarização da leitura

Nos Guias, a língua é pressuposta como algo pronto, uno e acaba-
do, um sistema de formas sujeito a normas e sem história:

Língua e Pensamento são conceitos inseparáveis, interdepen-
dentes. Enquanto se aprende língua, desenvolvem-se os esquemas 
mentais pela possibilidade de abstrair das coisas e do tempo que a 
língua permite. Processos e procedimentos linguísticos favorecem 
o pensamento e sua organização. Não devemos esperar que um se 
realize primeiro: a partir do momento que a criança adquire a lin-
guagem, os dois se interfluenciam. Daí a importância do ensino da 
língua para a simultânea evolução dos dois tipos de estrutura. O ob-
jetivo, pois, consiste, fundamentalmente, em favorecer a aquisição de 
comportamento de língua e de pensamento e não apenas em informar. 
(São Paulo, 1975, p.11, grifo meu)

Ao proporem a “aquisição de comportamento de língua e 
pensamento”, os Guias excluem a participação do sujeito falante/
escrevente-ouvinte/leitor e a concretude da comunicação verbal, 
homogeneizando as diferenças linguísticas, estéticas e sociais, por 
meio da imposição de conceitos abstratos e “misteriosos”: a língua, 
a cultura, a leitura, a literatura.

Assim, excluem uma concepção interacionista de linguagem, 
que considero ser o ponto de partida possível para uma prática 
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ENTRE A LITERATURA E O ENSINO  21

docente transformadora. De acordo com Bakhtin (1981, p.66), a 
enunciação, como produto do ato de fala, é de natureza social e se 
dá sempre na relação entre sujeitos socialmente organizados, pois 
“[a] palavra revela-se, no momento de sua expressão, como pro-
duto de interação viva das forças sociais”. Ela é o “signo ideológico 
por excelência”, mas é também um “signo neutro”, no sentido 
de que “pode preencher qualquer espécie de função ideológica, 
estética, moral, religiosa” (ibidem). Por causa dessa “ubiquidade 
social”, a palavra se torna o “indicador mais sensível de todas as 
transformações sociais” (ibidem, p.41). O estudo do material ver-
bal e da literatura em particular – e também suas funções de uso 
na escola – recoloca o problema da relação entre infraestrutura e 
superestrutura, buscando investigar não “como a realidade deter-
mina o signo”, mas “como o signo reflete e refrata a realidade em 
transformação” (ibidem)

É por isso sintomático que a escola opte por aquela concepção 
de linguagem e, ao mesmo tempo, enfatize, nos programas oficiais, 
a necessidade da criação de hábitos de leitura. Essa preocupação 
parece inserir-se em um “projeto desenvolvimentista de cultura”, 
ou seja, “um projeto de consumo de bens culturais determinados 
para todos” (Perrotti, 1986, p.10). Manipulado cuidadosamente 
pela tecnoburocracia, tal projeto “visa à assimilação de comporta-
mentos necessários ao sistema produtivo” (ibidem), objetivando a 
“introdução planejada” de comportamentos culturais, numa versão 
moderna do antigo processo de persuasão retórica. Nesse sentido, o 
que interessa é buscar formas e técnicas novas para motivar a leitura 
sem que se discuta quem, como, o que, para que e por que se lê; sem 
considerar que a luta pelo acesso à cultura faz parte da luta de classes, 
que cultura é um conceito histórico e mutável e que leitura envolve 
uma complexidade de modos, métodos e objetos.

Juntando a tudo isso o ingrediente da “motivação” para o pra-
zer de ler, configura-se, como aponta Perrotti (1986, p.10), uma 
“violência subjetiva”, pois “através de uma persuasão planejada 
procura[-se] atingir zonas de reserva do indivíduo que, sob outras 
condições, seriam atingíveis somente pelo jogo social vivo”.
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22  MARIA DO ROSARIO MORTATTI

Assim, a leitura é transformada em fetiche, e o indivíduo, em 
consumidor, cabendo aos planejadores “administrar a organização 
da subjetividade alheia, mediante técnicas de racionalização, capa-
zes de conferir eficiência ao desejo” (ibidem). Em outras palavras, 
permanece viva a tradição retórica clássica, introduzida no Brasil 
colônia pelos jesuítas, agora deslocada para um objeto menos dire-
to – a leitura – que, sob o influxo de tendências modernizadoras e 
“científicas”, manifesta-se como aquela “espécie de inconsciente do 
ensino de língua e literatura que praticamos ainda hoje” (Fontes Jr., 
1985, p.17)

Senão vejamos. Nos Guias, os objetivos propostos para a leitura 
são introduzidos por verbos, tais como: “reproduzir”, “classificar”, 
“determinar”, “identificar”, “detectar”, “delimitar”, “adquirir”, 
“organizar”, “distinguir”. Quanto à literatura, as obras devem ser 
utilizadas, de 5ª a 8ª série, para realizar essas operações e “identificar 
alguns gêneros literários”, “recriar um texto” e “produzir textos a 
partir de sua própria linguagem”.

Como se vê, solicita-se ao aluno uma atitude meramente passiva 
e reprodutora perante um texto dado como “exemplar”, ao mesmo 
tempo que se trabalha com os aspectos estáticos da literatura, passí-
veis de ser operacionalizados c compartimentalizados, propiciando 
o desenvolvimento de uma trivialidade no trabalho com a leitura c a 
literatura e o estabelecimento de normas que reorientarão a produ-
ção encomendada de livros e textos escolares, num moto-contínuo 
autorreprodutor. A escola se torna, assim, o intermediário privile-
giado na sistematização da trivialidade, na medida em que, como 
instância ao mesmo tempo legislativa e executiva (Vernier, 1974), 
exerce uma censura velada, estabelecendo para que, por que, como, 
o que, quando, onde, para quem e quem lê.

Mas a leitura não é um ato isolado de um indivíduo perante o 
escrito de outro indivíduo. Implica não apenas a decodificação de 
sinais gráficos, mas, sobretudo, a compreensão do signo linguístico 
como fenômeno social. Significa o encontro de um leitor com um 
escrito que foi oficializado (pela intervenção de instâncias norma-
tivas como a escola, por exemplo) como texto (e como literário) em 
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ENTRE A LITERATURA E O ENSINO  23

determinada situação histórica e social. E nessa relação complexa 
interferem as histórias de leitura do texto e do leitor (Orlandi; Gui-
marães, 1985), bem como os modos de persuasão aprendidos como 
normas, em determinada época e por determinado grupo.

Do ponto de vista do interacionismo linguístico, a leitura é um 
processo de produção de sentidos. Oscilando numa tensão constante 
entre paráfrase (reprodução de significados) e polissemia (produção 
de novos significados), ela se constitui num processo de interação 
homem/mundo, por meio de uma relação dialógica entre leitor e 
autor, mediada pelas condições de emergência (produção, edição, 
difusão, seleção) e utilização desses textos. Por isso,

[...] escrever, como ler, é sempre lançar questões à linguagem, às 
normas “estéticas” estabelecidas. [...] Porque lançar questões à lin-
guagem, à retórica, ao soneto, ou à novela [escrevendo-os ou lendo-
-os] é lançá-las, através de múltiplas mediações [...], à sociedade em 
que vivemos, falamos, escrevemos. (Vernier, 1975, p.81)

Nesse sentido, assim como não se faz leitura como se fosse sobre 
um objeto sem vida, também o texto, que não é neutro, não existe 
sem a leitura, e o conjunto desse fenômeno se caracteriza como lugar 
de contradições e de possibilidade de ação, de transformação. Assim, 
pode-se falar de uma relativa pluralidade de significados previstos 
para (e não por) um texto, mas que não são nem únicos, nem infinitos.

É sempre bom lembrar que a prática de leitura de textos, assim 
compreendida, deve fazer parte de todas as disciplinas que com-
põem o currículo escolar. Um texto de História ou de Ciências não é 
verdade imutável à qual não se aplique o conceito de leitura anterior-
mente explicitado. Quando se usa a linguagem escrita, esses textos 
também estão sujeitos às mesmas normas de funcionamento social 
do signo linguístico.

Os diversos tipos de texto podem ser usados para vários fins e 
em várias disciplinas, mas, de acordo com a compartimentalização 
hoje existente na escola, no caso específico de Língua Portuguesa, 
não é só o conteúdo do texto que faz parte do processo de ensino/
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24  MARIA DO ROSARIO MORTATTI

aprendizagem; é sua condição de texto, visto na totalidade, que 
abrange os modos de produção e recepção, os códigos e as normas 
linguísticas e estéticas, os conteúdos, enfim, as relações extra, intra e 
intertextuais (Magnani, 1989).

Toda essa dinamicidade do processo de leitura, no entanto, aca-
ba, muitas vezes, ficando de fora da escola, onde a leitura assume 
finalidades imediatistas e utilitárias, tais como: ler para fazer exercí-
cios de interpretação, para estudar itens de conteúdos, para adquirir 
modelos de escrita, para gostar e se habituar, para “conscientizar” e 
“politizar”... Quer como pretexto para o desenvolvimento de obje-
tivos e conteúdos arrolados nos programas das diversas disciplinas, 
quer como instrumento de denúncia e “conscientização”, esses pro-
cedimentos não levam em conta a totalidade do texto, nem as suas 
possibilidades de utilização como obra de linguagem.

Importa, pois, no âmbito da disciplina Língua Portuguesa, colo-
car em causa a função de “literário” e distinguir, na análise, o que diz 
respeito ao efeito estético e o que diz respeito a outras funções que o 
texto assume como obra de linguagem, documento etc. Importa des-
mistificar a ambiguidade da noção de “valor literário”, que mistura 
em si toda a sorte de utilização dos textos (“dados” como) literários.

O aprendizado inicial da leitura e da escrita

A alfabetização

Para ler e escrever é preciso ser alfabetizado, tarefa que, em nossa 
sociedade, cabe historicamente à escola. Esta, no entanto, parece não 
estar tendo êxito em sua tarefa primeira, e os dados apresentados a 
seguir revelam sua incompetência (competente?) para “elevar o nível 
de escolaridade mínima do homem comum”. Hoje, no Brasil, temos:

• “cerca de 30% de crianças e jovens dos 7 aos 14 anos fora da 
escola”;2

 2 Esses dados foram extraídos de “Carta de Goiânia” (1986).
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ENTRE A LITERATURA E O ENSINO  25

• “30% de analfabetos adultos e numeroso contingente de jo-
vens e adultos sem acesso à escolaridade básica”;

• “mais de 50% de alunos repetentes excluídos ao longo da 1ª 
série do ensino de 1º grau”;

• “22% de professores leigos”;
• “8,8 anos de estudos considerados como média da população 

brasileira que frequenta escola, mas que, na verdade, repre-
sentam 5 séries de estudo, pois o restante é desperdiçado com 
repetência”.3

Aliados aos problemas sociais e econômicos – como o fato de 
60% dos brasileiros se encontrarem em estado de extrema pobreza 
material (“Carta de Goiânia”, p.6, 1986) – e decorrentes deles, exis-
tem também causas internas à escola que impedem a permanência e 
continuidade dos estudos àqueles que conseguiram ficar fora dessas 
estatísticas, mas certamente não frequentam escolas particulares.

Estudos recentes, como os de Paulo Freire e Emilia Ferreiro, 
têm mostrado que, ao entrar na escola, a criança traz consigo um 
conhecimento empírico em termos da leitura e escrita do mundo e 
da literatura. Porém, principalmente as crianças de estratos sociais 
mais baixos, que frequentam a escola pública, enfrentam dupla difi-
culdade: o aprendizado da técnica de escrita e leitura, em decorrência 
do pequeno contato anterior com o material impresso em geral, 
pelas condições da família e de seu grupo social, e o aprendizado de 
um registro linguístico, a “norma culta urbana” que, embora seja uma 
abstração, é imposta como parâmetro para julgar errado ou inconve-
niente o modo de falar dessa criança.

Por não levar em conta a linguagem como forma de interação 
social e ignorando o contexto da enunciação, a alfabetização fica 
restrita ao aprendizado de uma técnica, consistindo apenas na codi-
ficação e decodificação dos sinais gráficos descontextualizados. Sem 

 3 Conclusão do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) com base na 
Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio (PNAD), feita em 1982 pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), publicada na revista Ve-
ja, de 5 junho de 1985.
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26  MARIA DO ROSARIO MORTATTI

o devido adentramento nos textos a serem compreendidos, a insis-
tência quantitativa num tipo de leitura mecânica e memorizadora 
acaba passando uma “visão mágica da palavra” (Freire, 1986, p.1).

Enfatiza-se, assim, tautologicamente, a conformidade com a 
norma (sem se discutirem as condições de produção, emergência 
e utilização dessa norma) como critério para distinguir o certo do 
errado, o verdadeiro do falso, invocando, para isso, uma pseudocien-
tificidade que escamoteia os juízos de valor e transforma a norma em 
código, ou seja, em “mecanismo aprendido, convertido em automá-
tico e sentido como evidente, que permite escrever e ler em uma épo-
ca dada, em uma sociedade dada” (Vernier, 1975, p.20). Inicia-se, 
então, o processo de sistematização e condicionamento para a escrita 
e a leitura, pressupostos na visão comportamentalista dos Guias.

Mas, se, como afirma Gnerre (1985) ao analisar as relações entre 
linguagem, poder e discriminação, as variedades linguísticas valem o 
que valem seus falantes em determinado grupo social e determinada 
época, então interessa, para uma prática docente transformadora, 
trabalhar as diferenças sociolinguísticas e suas contradições, em vez 
de determinar sanções como a repetência e a evasão àqueles que não 
se “adaptam” às normas e aos códigos.

Primeiro contato com a leitura na escola: 
o livro didático

Se consegue passar pelo rito iniciatório da alfabetização, ou seja, se 
se submete aos condicionamentos preparatórios para a leitura e a escri-
ta, demonstrando habilidades motoras e físicas e vencendo a cartilha, 
a criança recebe como “prêmio” o “direito a começar a ler”. Começa 
então a tomar contato com o que a escola chama de “texto” e “lei-
tura” (o que fez essa criança até então?), normalmente, por meio do 
livro didático de Comunicação e Expressão em Língua Portuguesa.4

 4 O livro paradidático é também utilizado nesse nível, principalmente na 3a e 4a 
série, mas, por causa do objetivo deste texto, a questão não será abordada. 
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Nos aspectos gerais, os problemas dos livros didáticos de 
Língua Portuguesa são semelhantes aos dos das outras áreas. São 
descartáveis,5 o que impede sua reutilização; não há explicitação dos 
pressupostos teórico-pedagógicos subjacentes à proposta do autor; 
apresentam ao professor respostas prontas (muitas vezes erradas), 
bem como modelos de planejamento e avaliações, cristalizando um 
estereótipo de aula e transformando professores e alunos em tarefei-
ros do autor, e o livro, em fetiche.

Geralmente, o livro de Língua Portuguesa divide-se nas se-
guintes unidades: leitura, gramática e redação. Internamente, cada 
unidade se organiza de tal modo que o texto inicial é escolhido em 
função dos pontos de “gramática” ou da “técnica de redação” a se-
rem estudados, usando o texto como pretexto (Lajolo, 1982).

Para não cansar o aluno e facilitar a organização das aulas pelo 
professor, os textos não podem ser longos. Por esse critério, é difícil 
encontrar um texto integral nesses livros, e o autor lança mão de 
fragmentos e adaptações (muitas vezes sem citar o original). O frag-
mento e a adaptação já são uma leitura do autor que fez o “corte” ou 
a “tradução” do texto. Por isso, não propiciam uma visão de totali-
dade, submetendo o texto a critérios utilitários.

Há também textos escritos pelos autores do livro didático, onde 
se evidencia mais claramente o caráter de pretexto, e o resultado é 
quase sempre medíocre. Os mais “modernos” apresentam inclusive 
textos escritos por alunos, que, por constarem do livro didático, são 
oficializados como “bons”, mas apenas reproduzem aquilo que a 
escola veicula como texto e como normas de leitura e escrita.6

Como se não bastasse, aparecem em seguida os exercícios de 
interpretação que acompanham o texto. Pedem ora respostas desne-
cessárias, que reproduzem literalmente partes do texto, ora respostas 
que, apesar de “abertas”, pressupõem uma interpretação fechada, 

 5 Há, hoje, os chamados livros “não consumíveis”, que não perdem, no entanto, 
a condição de “descartáveis”, uma vez que conservam as características básicas 
do efeito momentâneo das informações.

 6 Como exemplo, tem-se o texto “Meu pai” publicado em Morais (s. d.).
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28  MARIA DO ROSARIO MORTATTI

como mostram as respostas “certas” do “livro do mestre”. Com 
isso, acaba a “leitura”, porque logo em seguida vêm os exercícios 
gramaticais que usam palavras e frases do texto para “ensinar a lín-
gua”. Fechando o círculo, os exercícios de redação transformam em 
modelar o texto inicial.

Com os exercícios de preenchimento de espaços em branco, de 
testes de múltipla escolha, de reprodução do texto, e com as ilustra-
ções de pouca qualidade – muitas vezes redundantes em relação ao 
texto –, com tudo isso, o livro didático pode manter o aluno ocupado 
e dar-lhe a sensação de estar trabalhando muito; pode também ali-
viar a sobrecarga de trabalho do professor e “solucionar” suas dúvi-
das. Pode, enfim, contribuir para a “aquisição dos comportamentos 
de língua e pensamento” por meio da imitação, mas, certamente, 
não garante uma leitura crítica e transformadora da realidade, tor-
nando paradoxal a intenção de, com todos esses artifícios, despertar 
o prazer de ler e escrever. E é com base nesse material, nesse estereó-
tipo de aula, que se aprovam ou reprovam os alunos, que se busca 
estimular o gosto pela leitura e que se criam imagens imbecilizadas 
de leitor, texto e leitura, para servir de base à produção crescente de 
livros como forma de enfrentar a “crise da leitura”.

Segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Edu-
cação, a Ciência e a Cultura (Unesco), o Brasil – a oitava economia 
do mundo – é um dos países onde menos se lê.7 Apesar do baixo 
índice de leitura per capita, a produção editorial tem crescido muito 
em nosso país. De junho de 1985 a junho de 1986, houve um acrés-
cimo de 30% no consumo de livros em todo o país,8 e, em quatro 
anos, dobrou a venda de obras para crianças;9 para 1986, Alfredo 

 7 Para se ter uma ideia, podemos comparar a tiragem anual de livros em relação ao 
número de habitantes, entre Brasil e Cuba (Leia, ago. 1986):

País Tiragem anual de livros N. de habitantes Índice médio anual

Brasil 160 milhões 130 milhões 1,2 livros/hab.

Cuba 50 milhões 10 milhões 5 livros/hab.

 8 Leia, São Paulo, ago. 1986. 
 9 Veja, São Paulo, 3 set.1986.
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Weiszflog – presidente da Câmara Brasileira do Livro – previa uma 
venda de aproximadamente 30 milhões de exemplares de livros 
infantojuvenis.10

O crescimento do mercado editorial traz, no entanto, um dado 
significativo: dos mil títulos publicados em 1985, 60% estão na 
categoria dos didáticos.11 A expansão dessa faixa do mercado consu-
midor acompanhou pari passu a implantação da Lei n. 5.692/1971 
(Brasil, 1971), o que levanta, dentre outros, o problema da formação 
do professor como mero “técnico de ensino”.

O texto dessa lei de “reforma do ensino”, explicitando a preocu-
pação com a busca de “soluções mais racionais, em que à melhoria 
da qualidade de ensino corresponda um efetivo crescimento das 
oportunidades” (Chagas, 1972, p.30), trata das implicações da fixa-
ção das matérias do núcleo comum no que diz respeito à formação do 
professor e ao livro didático. Invocando a necessidade de eficiência, 
a redução de custos e, ironicamente, a valorização do professor 
como causa e efeito da nova política, o parecer de Valnir Chagas 
(1972) critica a inspiração intelectualista dos currículos anteriores e 
enaltece a nova divisão curricular. Esta, propondo a formação geral 
e, portanto, a integração das várias disciplinas desde a 3ª série do 
ensino de 1º grau, acabaria com a superoferta de mestres, geradora 
do decréscimo salarial da categoria. Assim, a “formação geral e po-
livalente” atingiu a formação do pessoal docente e disseminaram-se 
os cursos de fim de semana, até chegarmos ao espetáculo circense 
das licenciaturas curtas.12

No que diz respeito ao livro didático e seguindo a mesma linha 
de busca de eficiência, o parecer de Chagas (1972, p.32) mostra as 

 10 Leia, São Paulo, ago. 1986. 
 11 Leia, São Paulo, ago. 1986
 12 Criadas com a Lei n. 5.692/71, as “licenciaturas curtas” referiam-se a cursos 

de formação de professores para o ensino de 1º grau e tinham duração menor 
do que as “licenciaturas plenas”. As “licenciaturas curtas” foram extintas com 
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996. [Nota da 
organizadora]
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vantagens para a “economia das famílias, comunidades e escolas”, 
advindas desse “enxugamento” do currículo:

Basta dizer que, hoje, ao atingir o fim do ginásio, um só aluno 
terá um acervo acumulado não inferior a 50 livros; e este número 
baixará facilmente para 15 ou 20, no máximo, quando se estruture 
e desenvolva a escolarização de 1º grau segundo a orientação aqui 
preconizada, como aplicação direta da lei 5.692.

Assim mesmo, o mercado de livros didáticos se expandiu. Para 
o grande número de alunos que foram paulatinamente chegando 
à escola, seduzidos pela “democratização do ensino”, e para esses 
professores que aprenderam um pouco de tudo numa grande área 
de abrangência de estudos, o livro didático aparece como a tábua de 
salvação e se instala definitivamente no cotidiano escolar.

As editoras se incumbiram de confeccionar e adequar rapida-
mente o material necessário para a implantação da lei. Consolida-se 
a figura de um “novo” profissional, o autor de livro didático (que 
em alguns casos chega a ser tão “polivalente” quanto o professor), 
e se consolida também o modelo de livro didático, o qual, para não 
deixar dúvidas quanto à sua intenção de contribuir para a reforma de 
ensino, traz o aval das autoridades, como a observação: “De acordo 
com os Guias Curriculares do Estado de São Paulo”.

Não estou, com essas reflexões, questionando a importância da 
veiculação e utilização da obra impressa na escola. Trata-se aqui 
do livro didático tal como se apresenta hoje, ou seja, “modelo” de 
obra impressa e, portanto, de leitura e escrita. O que temos é uma 
precariedade tal desses manuais que os distancia completamente da 
preconizada “qualidade de ensino”.

Em vista dessa situação, muitas das discussões sobre o assunto 
acabam caindo num círculo vicioso, e o livro didático é apontado 
como um “mal necessário”. Dizem as editoras que os professores 
são malformados e que os títulos disponíveis, apesar de não serem 
tão bons, são aqueles com os quais o professor consegue e prefere 
trabalhar. Assim, as necessidades do mercado determinam a oferta.
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A propaganda em torno do Programa Nacional do Livro Didá-
tico (PNLD)13 enfatiza a democratização da escolha por parte dos 
professores. Mas quem oferece uma seleção prévia dos títulos são 
os catálogos das editoras ou a listagem enviada às escolas. Num país 
com tamanhas dimensões, as editoras que conseguem maior pene-
tração entre os professores têm seus livros como best-sellers escola-
res. Não porque sejam os melhores, mas porque são, muitas vezes, 
os únicos que os professores conhecem, uma vez que os receberam 
gratuitamente em casa ou na escola e não tiveram dinheiro nem 
tempo para “pesquisas de mercado”. Há mesmo democratização de 
escolha? Os professores, por sua vez, dizem que os livros existentes, 
apesar da má qualidade, são, muitas vezes, a única saída que encon-
tram, para conciliar o pouco tempo disponível para o preparo das 
aulas, por causa da excessiva e desgastante jornada de trabalho, com 
as poucas condições de atualização e “reciclagem”.

Considerações finais

Talvez possamos dizer que a Lei n. 5.692, de 1971, não conse-
guiu, ainda, atingir completamente o ensino. Mas o livro didático 
acabou sendo, na prática, o intermediário do Estado na concretiza-
ção da “reforma de ensino”, construindo uma política educacional 
e uma prática pedagógica sob o respaldo legal e atendendo, direta-
mente, aos interesses do poder privado e, indiretamente, à consecu-
ção de determinado modelo de educação e de sociedade.

 13 Programa criado pelo Decreto n. 91.542, de 19 de agosto de 1985. [Nota da 
organizadora]

Entre_a_literatura_e_o_ensino__(MIOLO_14x21)_Graf-v1.indd   31 04/06/2018   16:06:13


