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8  
o direito Ao texto (2010)1,2

1

O tema que escolhi para este texto me fez evocar, como uma ma-
deleine proustiana, o filme Balzac e a costureirinha chinesa (França/
China, 2002), de Dai Sijie.3 A história se passa na China, no início da 
década de 1970, no auge da “Revolução Cultural”, comandada por 

 1 A formulação deste título se inspira em artigo de Antonio Candido (2004), no qual, 
de acordo com Fischer (2007), tem-se “[...] uma apaixonada defesa republicana da 
literatura como um dos direitos humanos fundamentais, artigo que deveria ser lido 
como oração diária pelos professores de língua e literatura em toda parte.

 2 Publicado originalmente em Mortatti (2010). Este texto foi elaborado para 
exposição na mesa “Alfabetização e letramento: para além do texto”, durante o 
II Seminário Nacional e V Seminário Regional de Formação de Professores – “Alfa-
betização e letramento – possibilidades de inclusão social”, evento promovido 
pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do Mi-
nistério da Educação (Secad/MEC), pelo Grupo de Estudos e Pesquisas sobre 
Formação Inicial, Continuada e Alfabetização da Universidade Federal de San-
ta Maria (Gepfica/UFSM) e pelo Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita da 
Universidade Federal de Minas Gerais (Ceale/UFMG), e realizado em Santa 
Maria, no Rio Grande do Sul, de 7 a 10 de maio de 2007. Livre-docente pela 
Unesp. [Nota da organizadora]

 3 O título original do filme é Balzac et la petite tailleuse chinoise. O roteiro foi 
escrito por Dai Sijie e Nadine Perront, baseado em livro de Dai Sijie, cuja leitura 
recomendo, além do filme, evidentemente.
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132  MARIA DO ROSARIO MORTATTI

Mao Tsé-tung, que deu início a um período de grande instabilidade 
política e, ao mesmo tempo, de grande esforço de transformação 
ideológica e econômica. Dentre um conjunto de medidas drásti-
cas, o governo chinês promoveu o expurgo de livros considerados 
“reacionários”, “burgueses” e símbolos da “decadência ocidental”, 
fecharam-se as universidades e jovens intelectuais de famílias “rea-
cionárias” foram enviados para o campo para serem “reeducados por 
camponeses pobres”.

Ma e Luo são dois jovens universitários de Pequim, que, por 
serem filhos, respectivamente, de médico e dentista “burgueses”, 
são considerados inimigos do povo e enviados para a “reeducação 
cultural” entre camponeses de uma aldeia isolada em uma monta-
nha da China. Lá são submetidos a uma dura e bruta rotina, que 
suportam com certa dose de bom humor e de leveza possível, e lá 
também conhecem a costureirinha chinesa, a mais bela moça da 
região, pela qual ambos se apaixonam e a quem Luo promete salvar 
da ignorância.

A oportunidade para cumprir essa promessa se apresenta quan-
do a costureirinha informa que outro jovem em “reeducação” na 
montanha, o “Quatro-Olhos”, guardava escondida uma mala com 
livros proibidos. Os três jovens conseguem roubá-la e, ao abri-
-la, descobrem um tesouro precioso: livros de Honoré de Balzac, 
Alexandre Dumas, Gustave Flaubert, Charles Baudelaire, Jean-
-Jacques Rousseau, Fiodor Dostoievski, Charles Dickens, entre ou-
tros. Deslumbrados, escondem a mala em uma gruta distante e vão 
retirando os livros um de cada vez, para que não perdessem todos, se 
fossem denunciados.

Com a descoberta dos livros proibidos, inicia-se uma revolução 
na vida dos três jovens. Ma e Luo descobrem livros aos quais até 
então não tinham podido ter acesso, porque foram proibidos justa-
mente no período em que eles haviam aprendido a ler e escrever; e a 
costureirinha descobre, por meio desses livros, o mundo da leitura 
e escrita do qual até então estava excluída. Ela aprende a ler e es-
crever, aprende o sentido de ler e escrever, e, com isso, aprende que 
“o homem primitivo tem só sentimentos; o homem civilizado tem 
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sentimentos e ideias”, que os sentimentos e as ideias lhe permitem 
ter acesso a outras realidades, sequer conhecidas até então, e que 
pode usufruir uma nova condição como ser humano e como mulher.

2

Entre os muitos belos e comoventes aspectos do filme (como a fo-
tografia e a trilha sonora), destaco, para comentar aqui, o processo de 
aprendizado da leitura e escrita pela costureirinha. Surpreendente, 
inacreditável mesmo, aos nossos olhos de hoje! Uma costureirinha 
analfabeta, que sempre vivera num ambiente iletrado, cultural e 
economicamente miserável, numa aldeia de camponeses, perdida no 
meio de uma distante montanha chinesa, aprendeu a desejar ler e es-
crever, e, por isso, pôde aprender também a ler e escrever enquanto 
aprendia por que e para que ler e escrever.

Mas não aprendeu sozinha, por meio de mero contato com os 
livros, como “autodidata” que vai, de pouco em pouco, decifrando 
o “código escrito” e lhe atribuindo, cumulativamente, um sentido, 
até ser considerada alfabetizada. Em vez disso, aprendeu a leitura, 
a escrita e seus sentidos com Balzac, por intermédio de dois jovens 
“estrangeiros”, ávidos pela vida e pela liberdade e sinceramente 
curiosos por ler, para saber o que continham os livros proibidos; e, 
quando o fizeram, foram tocados pela beleza estética.

A costureirinha não precisou se perguntar, num misto de enfado 
e raiva: por que preciso aprender essas coisas chatas; que impor-
tância tem isso para minha vida? E os dois jovens não precisaram se 
perguntar: como alfabetizar? Por onde começar? Pelos nomes das 
letras? Pelos sons das letras? Pelas sílabas? Por palavras-chaves? Por 
frases? Como convencer a costureirinha da necessidade de aprender 
a ler e escrever? Como estimular seu gosto pela leitura e escrita? 
Quais os textos mais adequados a sua “faixa etária” e “nível de 
desenvolvimento cognitivo”? Como avaliar a costureirinha em seu 
aprendizado da leitura e escrita? Por meio de exercícios de “interpre-
tação de texto”? De cópias? Ditados? Redação?
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134  MARIA DO ROSARIO MORTATTI

Não, a costureirinha não era aluna, não tinha intenção de apren-
der a ler e escrever; nem considerava importante esse aprendizado 
(ela tinha uma vaga lembrança da leitura e escrita, pois sua mãe, 
que perdera ainda criança, era a única que sabia ler e escrever na-
quela aldeia). Ela não tinha obrigação de estudar, não precisava do 
“diploma” para conseguir atividade melhor do que a que lhe estava 
destinada como “herança de família”. Ela contava apenas com o 
desejo de conhecer o desconhecido, que sonhava existir para além da 
montanha, simbolizado pelos aviões que via passarem no céu e que 
se ocupava em reproduzir com delicados origamis.

Os dois jovens não eram professores, não dispunham de ne-
nhum material didático, nem conheciam métodos de alfabetização; 
não queriam ensinar primeiramente uma técnica que permitisse 
posterior leitura e escrita, não queriam ensinar nenhuma matéria 
escolar, não queriam saber/avaliar se a costureirinha tinha aprendi-
do a ler e escrever corretamente, se estava “aprovada”; não queriam 
prepará-la para testes e provas de avaliação; queriam apenas salvar a 
costureirinha de sua ignorância. Para isso, contavam apenas e sim-
plesmente com seus desejos, com (bons) livros para realizá-los e com 
os sentimentos que a costureirinha despertara neles com sua beleza, 
sua ânsia de liberdade e sua paixão pelo desconhecido.

Sem se aterem a programas de ensino, nem horários, sem se im-
porem nenhuma obrigação, nem alegarem nenhuma utilidade prag-
mática para suas leituras, os três jovens contavam, sobretudo, com a 
fecunda interação que se estabeleceu entre eles e que lhes propiciou 
aprenderem juntos, cada um educando e sendo educado pelos ou-
tros; a interação mediada pelo texto, que propiciou fecundarem-se 
possibilidades nunca antes imaginadas para suas vidas; a interação 
mediada por bons textos literários, como um exercício de fruição 
estética gratuita e de dura conquista de liberdade.

Por tudo isso, os três jovens nos ensinam uma inesquecível lição.
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3

Dentre os livros proibidos encontrados na mala, o primeiro que 
despertou a atenção dos jovens foi Úrsula Mirouët, de Balzac. Fo-
lheiam-no, juntos e avidamente; a costureirinha se detém admirando 
uma de suas gravuras, cuja legenda Luo lê para ela: “a beleza de uma 
mulher é seu maior tesouro”. Depois de passar uma noite inteira em 
leitura clandestina, Ma sai de sua choupana, abre os braços e solta 
um grito deslumbrado: “Úrsula Mirouët!”. A percepção do mundo 
ao seu redor fora transformada por aquela leitura, e somente a espera 
da próxima leitura noturna poderia fazê-lo suportar a desumana 
rotina diurna.

Passam, então, a ler o livro para a costureirinha, que, por meio 
dele e com a ajuda dos jovens, aprende a ler e escrever, ao mesmo 
tempo que se vai explicitando a relação amorosa entre ela e Luo. 
Uma das mais tocantes cenas do filme sintetiza imageticamente o 
processo de aprendizado da costureirinha: sentada atrás de Luo, com 
uma espécie de pequeno caderno improvisado apoiado nas pernas e 
um lápis na mão, ela escreve, oralizando, de forma silabada e hesi-
tante, o que Luo lhe dita: “Eu-te-a-mo”. Ele lhe pede que escreva 
e fale mais rapidamente; ela obedece e, aos poucos, vai deixando de 
oralizar, de forma silabada, a escrita, até que, finalmente, o que pa-
recia “treino” ganha sentido e se transforma na declaração de amor, 
que, de fato, era o que Luo queria ouvir, o que ele lhe ensinava: “Eu 
te amo, eu te amo, eu te amo!”. A costureirinha, por fim, escreve e lê 
ao mesmo tempo, com a alegria de quem o faz “de verdade”.

Como desfecho, depois de uma intensa relação amorosa com Luo, 
e não menos intensa relação de amizade com Ma, a costureirinha de-
cide partir, deixando para trás a aldeia e os dois jovens, porque Balzac 
lhe ensinara que “a beleza de uma mulher é seu maior tesouro”.
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4

O que é ensinar a ler e escrever? A quem compete esse ensino? 
Onde deve/pode ser realizado? Com que finalidade? A partir de 
que necessidade? A quem? Ensinar a ler e escrever o quê? Como? 
Essas são, atualmente, as primeiras e mais urgentes perguntas feitas 
por aqueles cuja tarefa é o ensino da leitura e escrita, principalmente 
para crianças em fase inicial de escolarização. Essas são, porém, uma 
espécie de eco de outra e “matricial” pergunta: como enfrentar as 
dificuldades tanto de nossas crianças em aprender a ler e escrever 
quanto de nossos professores em lhes ensinar? Ou como enfrentar 
o problema do fracasso escolar de nossas crianças, que, em termos 
mais recentes, evidencia-se nos resultados de avaliações de desem-
penho de alunos e sistemas de ensino?

Essas perguntas, assim como as correspondentes respostas, vêm 
sendo formuladas, desde pelo menos o final do século XIX, quando, 
com a proclamação da República brasileira, as práticas culturais 
de leitura e escrita foram escolarizadas e submetidas à organização 
sistemática e metódica, tornando-se seu ensino e aprendizagem 
estratégicos para a formação do Estado nacional e para a consecução 
dos ideais do regime republicano.4

De lá para cá, de diferentes formas, com diferentes conteúdos e 
por diferentes sujeitos (professores, educadores, administradores da 
educação, pesquisadores), visando a responder a urgências políticas, 
sociais e culturais do país, diferentes sentidos foram sendo atribuí-
dos ao ensino inicial da leitura e escrita, que passou a se denominar 
“alfabetização”, no início do século XX.

Ensinar as crianças a ler e a escrever foi, até aproximadamen-
te o início da década de 1980, “oficial” e predominantemente 
considerado como uma habilidade técnica que envolvia uma 
questão de métodos de alfabetização (sintético, analítico, ou mis-
tura de ambos) relacionada com características psicológicas do 

 4 Essas reflexões, assim como as contidas nos tópicos seguintes deste texto, 
encontram-se expandidas em: Mortatti (2000a, 2004, 2007, 2008c).
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aprendiz e secundarizando-se seu “pertencimento” ao ensino de 
língua portuguesa.

A partir de meados da década de 1980, em decorrência de outras 
urgências políticas, sociais e culturais em nosso país, passou-se a 
questionar, sistemática e oficialmente, o ensino da leitura e escrita 
em todos os níveis e graus de ensino. Mais específica e enfaticamente 
no nível da alfabetização, já que nele se concentra(va) a maioria da 
população brasileira, que fracassa(va) na escola, esses questiona-
mentos se relacionaram com a assunção, também “oficial” e predo-
minantemente da perspectiva “construtivista”, com a consequente 
“desmetodização” da alfabetização, ou seja, segundo essa perspec-
tiva teórica, a alfabetização não deve estar centrada em métodos de 
ensino, porque depende essencialmente dos processos de aprendiza-
gem do sujeito que constrói seu conhecimento sobre a língua escrita.

A partir de meados da década de 1990, dada a necessidade de 
enfrentar o persistente fracasso de nossas crianças na alfabetização, 
ganhou visibilidade a proposta de se pensar a necessidade de não 
apenas ensinar processos de codificação e decodificação da língua 
escrita, mas, sobretudo, letrar, objetivo que envolve as funções e os 
usos sociais da língua escrita, necessários ao indivíduo numa cultura 
letrada e necessariamente relacionados com questões sociais e cultu-
rais. E, mais recentemente, ainda em decorrência dos resultados de 
nossos alunos nas avaliações de larga escala de desempenho de estu-
dantes e de sistemas de ensino, em nível nacional ou internacional, 
algumas outras propostas de “solução prática e urgente” vêm sendo 
apresentadas por pesquisadores, como a que se baseia no ressurgi-
mento do método fônico.

Seja como for, até hoje saber ler e escrever é o principal índice de 
medida e testagem da eficácia da escola.

5

Quão distantes, porém, estão essas tantas respostas daquela 
que nos é oferecida, indireta e sugestivamente, no filme Balzac e 
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costureirinha chinesa! Perante esta resposta, aquelas podem nos 
parecer tão desprovidas de sentido, que nos levam a perguntar: é 
possível, ainda, neste país, ensinar e aprender a ler e escrever “de 
verdade”, algo próximo ao que ocorreu com a costureirinha e os dois 
jovens protagonistas do filme de Dai Sijie?

Respondo que sim, reiterando reflexões e propostas para o ensino 
da leitura e escrita desde a alfabetização até o ensino médio, decor-
rentes de pesquisas que venho desenvolvendo há mais de trinta anos 
e que se relacionam diretamente com minha atuação profissional, 
seja como professora e coordenadora pedagógica do antigo ensino de 
1º e 2º graus, seja como professora e pesquisadora na universidade.

Embora desde a década de 1980 o construtivismo seja a teoria 
oficial e hegemônica no Brasil para pensar e praticar a alfabetização 
de crianças, outra proposta foi elaborada e divulgada a partir daquela 
década. Trata-se da proposta de ensino fundamentada na perspec-
tiva do interacionismo linguístico e que foi elaborada por Geraldi 
(1984) e Smolka (1988), com base especialmente na linguística da 
enunciação e análise do discurso, assim como na psicologia vigotis-
kiana, aplicadas ao ensino de língua portuguesa desde o processo de 
alfabetização escolar.5 Certamente se deve aos fundamentos teóricos 
dessas propostas a introdução, nos discursos sobre ensino de leitura 
e escrita, de expressões, tais como “trabalho com textos” e “pro-
dução de textos” (Geraldi, 1984), se não como práticas efetivas, ao 
menos como parte de uma atitude equivocada que se adota por ser 
considerada “pedagogicamente correta”.

Para além de finalidades pragmáticas alegadas por aqueles que, 
com boníssimas intenções, lutam por ver oficializada, em nome da 
salvação de nossas crianças, a miséria cultural em que se encontra 
a população brasileira, considero que o que está em jogo é a cons-
tituição dos sujeitos (professor e alunos) na interação proporcio-
nada pelas “relações de ensino” (Smolka, 1988). Essa perspectiva 

 5 Análises detalhadas dessas propostas se encontram em Mortatti (1999; 2014; 
2017). [Nota da Organizadora] 
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fundamentada no interacionismo linguístico é a que oferece maiores 
possibilidades de enfrentarmos os problemas de nossas crianças e 
seus professores, porque busca não apenas responder a como se en-
sina, nem satisfazer as exigências de melhores resultados estatísticos, 
tampouco busca meios de adaptação aos precários usos e funções so-
ciais da língua escrita em uma sociedade (semi)letrada como esta em 
que vivemos. Mas busca, antes e sobretudo, responder às seguintes 
perguntas relativas ao ensino e à aprendizagem da leitura e escrita: 
“Para quê?”, “Por quê?”, “Quem?”, “Para quem?”, “Quando?”, 
“Onde?”, “O quê?” e “Como?”.

Porque a perspectiva do interacionistamo linguístico se baseia no 
texto, como concretude da língua e materialização do discurso, ler e 
escrever, ensinar e aprender a ler e escrever envolvem transitividade 
semântica, e seu objeto é o texto.

Entendido dessa maneira, o texto condensa e contém “tudo”: 
grafemas e fonemas, sílabas e palavras, frases e períodos, acentos 
gráficos e sinais de pontuação, ortografia e caligrafia, forma e con-
teúdo, autor e leitor, finalidades e necessidades, cotexto, contexto 
e tantos outros textos, o dito e o não dito, o mal dito e o bem dito, 
solidão e multidão, todos os elementos, enfim, que são imprescindí-
veis para se poder ler e escrever, “de verdade”. Se isolados e seriados 
didaticamente, porém, esses elementos não podem contribuir para o 
ensino e aprendizagem da leitura e escrita. Por isso, o texto – como 
configuração textual – é o ponto de partida e de chegada da leitura 
e da escrita (Candido, 1993). Nem aquém, nem além, nem por trás, 
nem nas “entrelinhas”: é no texto e somente nele, portanto, que se 
encontra o sentido.

O texto é o mapa do sentido, esse “elemento de liberdade que 
traspassa a necessidade” (Bakhtin apud Todorov, 2003, p.XXXII). 
A leitura e escrita são os meios de transporte para acessar esse ter-
ritório, são um exercício da liberdade, dependente da interação dos 
companheiros de viagem, professor e alunos; por meio da leitura de 
configurações textuais, aquele ensina um roteiro a guiar os viajantes; 
e estes aprendem a ler e produzir textos, conquistando, assim, o di-
reito a acessar o território do sentido.

Entre_a_literatura_e_o_ensino__(MIOLO_14x21)_Graf-v1.indd   139 04/06/2018   16:06:18
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Em síntese: o texto é a certeza de que existe o lugar, a unidade 
nuclear do sentido, do qual é uma representação; por isso, o texto 
guarda sangue e tesouros, que, para serem acessados, demandam 
que seja considerado o conjunto de aspectos da configuração tex-
tual, como um conjunto indivisível de sentido e que poderia ser 
sintetizado nas respostas às seguintes perguntas que se podem fazer, 
desta vez, a um texto, quando se lê e esse escreve: “Por quê?”, “Para 
quê?”, “Quem?”, “Para quem?”, “Quando?”, “Onde?”, “O quê?” 
e “Como?”.

6

E este é o ponto de vista que defendo: não há desenvolvimento 
cognitivo sem aprendizagem, não há aprendizagem da leitura e 
escrita sem ensino, portanto sem professor “competente” para tal, 
e a escola é o espaço por excelência, hoje, para que se efetivem as 
relações de ensino e aprendizagem da leitura e escrita, processo pelo 
qual entendo ensinar e aprender a ler e produzir textos, não como se 
fossem instrumentos para “algo” e no futuro. Trata-se de ensinar 
e aprender a ler o texto como o objeto de ensino-aprendizagem da 
língua (escrita), em torno do qual se organizam os conteúdos espe-
cíficos do ensino inicial da leitura e escrita e as atividades para seu 
desenvolvimento, em sala de aula, na escola.

Ensinar e aprender a ler e a escrever é, portanto, ensinar e apren-
der língua portuguesa (no caso brasileiro), é ensinar e aprender a ler e 
produzir textos (de diferentes tipos e modalidades) que permitam ao 
sujeito se constituir como tal. O ensino visa precipuamente à apren-
dizagem e não pode prescindir da atuação do professor no âmbito da 
escola. O ensino e a aprendizagem da leitura e produção de textos, 
como atividades especificamente humanas, visam à formação do ser 
humano, e seu objetivo é “simplesmente” a busca de sentido.

Certamente há os que consideram que o que apresentei aqui 
remete à noção de letramento ou, ainda, à de alfabetização, se enten-
dida em sentido não restrito à aprendizagem do código escrito; para 
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evitar confusões e mal-entendidos gerados pelo uso habitual desses 
dois termos, advirto, porém, que não trato aqui exatamente nem de 
um nem de outro, em que pesem possíveis semelhanças, pois, do 
ponto de vista do interacionismo linguístico, alfabetizar e ensinar 
língua portuguesa não são atividades separadas.

Seja, porém, qual for a denominação que se queira atribuir, a po-
sição que aqui defendo pode ser assim resumida: tanto quanto a co-
mer, morar, estudar, amar e ser amadas, todas as crianças brasileiras 
têm direito a aprender a ler e produzir textos, como um inalienável 
e substantivo direito à inclusão no mundo público da cultura letra-
da e em justo respeito à sua condição de ser humano em formação. 
Mas isso ainda é pouco: todas as crianças (e jovens e adultos e ido-
sos) e também todos os professores deste país têm direito a muito 
mais; têm direito aos tesouros escondidos, também e sobretudo, nos 
bons textos literários que lhes vêm sendo proibidos, justamente em 
nome de um suposto “respeito” a suas precárias condições culturais 
e sociais, justamente em nome de sua “salvação”; e têm direito já à 
conquista e à fruição desse direito, porque muitas de nossas crianças 
poderão ter morrido de “bala ou vício” bem antes que a arrogância 
de certos avaliadores – escudados em perversas “lógica de merca-
do” e “política de resultados” – ou a ingenuidade de tantos professo-
res – escudados em milagrosas “evidências científicas” a encobrir as 
inconfessas insuficiências de sua formação profissional – permitam 
considerá-las “alfabetizadas” e, portanto, “prontas”, “maduras” e, 
finalmente, “autorizadas a ler textos”.

Se estamos com um mínimo de razão, todos aqueles que defende-
mos esse ponto de vista, deixo para Balzac responder com as últimas 
palavras da dedicatória de Úrsula Mirouët à sua sobrinha: “Quem 
no-lo dirá? O futuro, que verás, espero, e no qual talvez [eu] já não 
exista mais [...]”.
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