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10  
leiturA nA eScolA: PArA formAr o 

homo legens (2015)1

Introdução

As reflexões que apresento neste texto se baseiam, mais dire-
tamente, na experiência acumulada no exercício do dever de ofício 
tanto de professora, que, há pelo menos quatro décadas, vem se 
ocupando com ensinar língua e literatura e ensinar futuros profes-
sores a ensinar essas atividades especificamente humanas, quanto 
de pesquisadora, que, há pelo menos três décadas, vem se ocupando 
com refletir e pesquisar sobre o assunto.

De modo mais contundente, porém, baseiam-se em experiência 
vital (precedente, concomitante e proeminente àquele dever) no 
mundo escrito, para cuja descrição tomo emprestadas as palavras do 
escritor italiano Italo Calvino (2015, p. 105):

[...] pertenço àquela parte da humanidade – uma minoria em escala 
planetária, mas [espero] que a maioria entre meu público – que passa 
boa parte de suas horas de vigília em um mundo especial, um mundo 
feito de linhas horizontais onde as palavras se sucedem uma por vez, 

 1 Publicação original em Mortatti (2015a). Professora-titular da Unesp. [Nota da 
organizadora]
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172  MARIA DO ROSARIO MORTATTI

onde cada frase e cada parágrafo ocupam seu posto estabelecido: 
um mundo que pode ser muito rico, quem sabe até mais rico que o 
mundo não escrito, mas que de todo modo requer um ajustamento 
especial para se situar dentro dele.2

E é a riqueza da experiência vivenciada na intimidade com o 
mundo escrito e a constatação de que se trata de uma conquista 
humana que parece, infelizmente, estar cada vez mais distante de se 
concretizar na vida da maioria dos brasileiros – especial e paradoxal-
mente (?) na de professores e alunos das escolas públicas – o que me 
motiva a novamente partilhar reflexões sobre ensino da leitura na 
educação básica, com o objetivo de propiciar o debate sobre as pos-
sibilidades de a leitura (principalmente do texto literário) na escola 
contribuir para a formação do homo legens.

Buscando contemplar tais motivo e objetivo, este texto foi pro-
duzido em gênero híbrido e com caráter polifônico. Nele, podem-se 
identificar, mais diretamente, ao menos três vozes de representan-
tes, possivelmente distintos, do homo legens: um escritor, um filósofo 
e esta professora/pesquisadora. Embora não soem em uníssono – seja 
pela característica horizontal e linear da língua (ocidental) em que 
escrevo, seja pelos diferentes tempos e lugares de produção dos dis-
cursos que integram –, a voz que conduz cada movimento do texto 
enfoca tema/motivo condutor específico, do ponto de vista do sujeito 
da enunciação. Todos são, porém, complementares entre si, como 
variações e retomadas do tema central: “a formação do leitor”.

“Mundo escrito e mundo não escrito”

Ao mundo escrito, Calvino (2015, p.105) contrapõe o mundo 
não escrito: “aquele que costumamos chamar o mundo, feito de 
três dimensões, cinco sentidos, povoado por bilhões de nossos 

 2 Trata-se de trecho de conferência lida por Calvino, em 1983, na Universidade 
de Nova York, de acordo com informações em nota na tradução brasileira.
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ENTRE A LITERATURA E O ENSINO  173

semelhantes [...]”. A passagem daquele para este mundo representa, 
para esse escritor, “ingresso numa vida diferente”, assemelhando-se 
ao “trauma de um novo nascimento” e obrigando-o a “escolher uma 
estratégia para enfrentar o inesperado sem ser destruído” (ibidem).

Todo rito de passagem corresponde a uma mudança de atitude 
mental; quando leio, cada frase deve ser prontamente compreen-
dida, pelo menos em seu significado literal, e deve tornar-me capaz 
de formular um juízo: o que li é verdadeiro ou falso, correto ou in-
correto, agradável ou desagradável. Na vida ordinária, ao contrário, 
há sempre inumeráveis circunstâncias que escapam ao meu enten-
dimento, das mais gerais às mais banais: frequentemente me vejo 
diante de situações sobre as quais eu não saberia pronunciar-me, 
sobre as quais prefiro suspender o juízo.

Enquanto espero que o mundo não escrito se esclareça a meus 
olhos, há sempre uma página escrita ao alcance da mão, na qual posso 
tornar a mergulhar; e é o que logo faço, com a maior satisfação, ainda 
que só consiga entender uma pequena parte do conjunto, posso cul-
tivar a ilusão de estar mantendo tudo sob controle. (ibidem, p.106)

Se um e outro mundo aparentam ser inconciliáveis, conforme 
duas correntes filosóficas contrastantes sobre a linguagem – com-
pletamente autônoma ou completamente transparente em relação ao 
mundo –, esse escritor propõe “tirar vantagem da situação”, consi-
derando avanços de entendimento, que permitem evitar confusões 
entre o que é ou não linguagem e compreender as relações entre esses 
dois mundos:

[...] se sentimos tão intensamente a incompatibilidade entre o escrito 
e o não escrito, é porque somos muito mais conscientes sobre o que 
é o mundo escrito: não podemos esquecer nem por um instante que 
se trata de um mundo feito de palavras usadas segundo as técnicas e 
as estratégias próprias da linguagem, segundo os peculiares sistemas 
em que se organizam os significados e as relações entre significados. 
(ibidem, p.108)
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174  MARIA DO ROSARIO MORTATTI

O mundo não escrito, por sua vez, “está sempre ali e não depende 
das palavras, ao contrário, ele é de certo modo irredutível às palavras, 
e não há linguagem, não há escrita que possa exauri-lo [...]” (ibidem, 
p.107). Mesmo os que supõem que ler jornais, assistir à televisão ou 
andar pelas ruas da cidade possa significar “contato com o mundo de 
fora” ou escape “das garras do mundo escrito”, esses não conseguem 
acessar a “coisa em si”. Do “discurso construído” pela mídia, pode-
-se extrair uma “leitura do mundo feita por outros, ou melhor, feita 
por uma máquina anônima, especializada em escolher do pó infinito 
dos eventos aqueles que podem ser peneirados como ‘notícia’”; e o 
que se vê nas ruas “já tem seu lugar no contexto da informação ho-
mogeneizada” (ibidem, p.109).

Este mundo que vejo, aquele que é costumeiramente reconhe-
cido como o mundo, se apresenta aos meus olhos – pelo menos em 
grande parte – já conquistado, colonizado pelas palavras, um mundo 
que carrega sobre si uma pesada crosta de discursos. Os fatos de 
nossa vida já estão classificados, julgados, comentados antes mesmo 
que aconteçam. Vivemos em um mundo onde tudo já está lido antes 
mesmo de começar a existir. Não somente tudo o que vemos, mas 
também nossos olhos estão saturados de linguagem escrita. (ibidem)

Por isso, o escritor considera que estamos programados para a 
leitura do mundo em que vivemos, mas não como “mero exercício 
ótico”, que obriga nossos olhos (ocidentais) a movimentos físicos 
horizontais da esquerda para a direita, pois

[...] ler é um processo que mobiliza olhos e mente ao mesmo tempo, 
um processo de abstração, ou melhor, uma extração de concretude 
por operações abstratas, como reconhecer traços distintivos, frag-
mentar tudo o que vemos em elementos mínimos, recompô-los em 
segmentos significativos, descobrir à nossa volta regularidades, di-
ferenças, recorrências, singularidades, substituições, redundâncias. 
(ibidem, p.111)
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Assim, a “pesada crosta de discursos” que o mundo não escrito 
carrega sobre si e que satura de linguagem escrita nosso olhar impõe o 
hábito de leitura, por meio do qual se configurou a transformação, ao 
longo dos séculos, do homo sapiens em homo legens3 (ibidem, p.109). 
E, embora esse estágio da “evolução” da espécie humana seja marca-
do também pela perda de capacidades (como visão, audição, paladar, 
tato) do “homem que não sabia ler”, o escritor destaca que não propõe

[...] um retorno ao analfabetismo para recuperar o saber das tribos 
paleolíticas. Lamento tudo o que possamos ter perdido, mas nunca 
me esqueço de que os ganhos superam as perdas. O que estou ten-
tando entender é o que podemos fazer hoje. (ibidem)

Refletindo, então, sobre o que cabe ao escritor no processo de 
renovação da relação entre linguagem e mundo, reconhece a comple-
xidade do mundo atual, que não pode mais ser escrito na “linguagem 
da matemática e da geometria, uma linguagem de absoluta exati-
dão”, como a linguagem do “livro do mundo”, conforme Galileu.

Nosso mundo cotidiano [...] mais nos parece escrito como um 
mosaico de linguagens, um muro cheio de grafites, carregado de es-
critas traçadas umas sobre as outras, um palimpsesto cujo pergami-
nho foi raspado e reescrito varias vezes, uma colagem de Schwitters, 
uma estratificação de alfabetos, de citações heterogêneas, de jargões, 
de caracteres pulsantes como aparecem na tela de um computador. 
(ibidem, p.111)

E, apesar das limitações da experiência dentro da página escrita 
e de sua ignorância e desorientação no mundo não escrito, o escritor 
reconhece que dele não pode prescindir para seu ofício: “[é] para 
repor em movimento minha fábrica de palavras que preciso extrair 
novo combustível dos poços do não escrito” (ibidem, p.107). E, ain-
da, que não talvez não caiba ao escritor alcançar “uma mimese desta 

 3 Em tradução literal: “ser humano que lê”.
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176  MARIA DO ROSARIO MORTATTI

linguagem do mundo”, fundindo ambas as linguagens e conciliando 
a oposição entre os dois mundos, pois o “verdadeiro desafio para um 
escritor é falar do intrincado enrosco de nossa situação usando uma 
linguagem que pareça tão transparente a ponto de criar um sentido 
de alucinação, como Kafka conseguiu fazer” (ibidem).

Com base nessas reflexões, trata também das características de 
seu ofício:

[...] a maior parte dos livros que escrevi, e dos que tenho em mente 
escrever, nascem da ideia de que escrever um livro assim me parecia 
impossível. Quando me convenço de que certo tipo de livro está com-
pletamente além das possibilidades de meu temperamento e de minhas 
capacidades técnicas, me sento à escrivaninha e começo a escrevê-lo.

[...]
Não sei se vou conseguir, mas [...] meu objetivo não é simples-

mente fazer um livro, mas mudar a mim mesmo – objetivo que, 
acho, deveria ser o de toda aventura humana. (ibidem, p.113-4)

Homo legens

As reflexões do filósofo latino-americano Bolívar Echeverría 
(2013) contribuem também para avançarmos na compreensão do 
conceito de homo legens, como indivíduo, e seu (des) lugar no mundo 
contemporâneo.

Decorrente do fascínio despertado pela “virtude secreta do ato de 
leitura”, em torno do qual o homo legens se constituiu na modernida-
de, e percebida desde o século XVI, a existência de indivíduos dessa 
espécie se amplia e se consolida a partir da segunda metade do século 
XVIII, tem seu auge na transição da Ilustração ao Romantismo, man-
tém-se ao longo do século XIX e teria começado a entrar em decadência 
(segundo muitos autores) em meados do século XX (ibidem).4

 4 Nessa e demais citações do texto de Echeverría, apresento tradução livre do 
original em espanhol. Não indico o número da página, porque não consta essa 
informação na edição digital do livro.
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Retomando análises de autores que apontam que o livro e a 
leitura, assim como a civilização construída em torno deles, vêm 
ocupando lugar cada vez menos determinante, Echeverría (2013) 
lamenta não apenas o “estreitamento do campo de vigência da lei-
tura e do livro [e] a perda de importância social da leitura como via 
de acesso do mundo à consciência”, mas um fato que considera mais 
fundamental: a ameaça de extinção da espécie do homo legens, que

[...] não é simplesmente o ser humano de que pratica a leitura entre 
outras coisas, mas o ser humano cuja vida inteira como indivíduo 
singular está afetada essencialmente pela leitura; aquele cuja expe-
riência direta e íntima do mundo, sempre mediada pela experiência 
indireta, que lhe transmitem os usos e costumes de sua comunidade, 
tem lugar sem dúvida através de outra experiência indireta, mais 
convincente para ele que a anterior: a que se adquire na leitura soli-
tária dos livros. (ibidem)

Mas, adverte o filósofo, nem todo indivíduo que lê é um homo 
legens, pois

[...] [o] homo legens não lê “para se superar”, como faz o leitor da 
Ilustração, mas tampouco o faz para matar o tempo ou para se curar 
de algum mal da alma, como o leitor “sentimental” ou de empatia; 
o homo legens lê “por puro prazer”. Para ele, a leitura é um meio que 
vai levá-lo a alcançar um fim, mas um fim em si mesmo.

Expressão do processo moderno de construção do indivíduo sin-
gular abstrato, mas ao mesmo tempo revolta contra esse mesmo pro-
cesso; obediente à disposição moderna que separa o tempo da rotina 
do tempo da liberdade, mas ao mesmo tempo transgressor da liber-
dade, o homo legens é ambas as coisas de uma só vez: um documento 
da “barbárie” moderna e um documento de sua “cultura”. (ibidem)
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178  MARIA DO ROSARIO MORTATTI

Na escola: mundo escrito versus mundo não escrito, 
ensino da leitura e formação do homo legens

Pertencendo (de forma consciente/desejada ou não) àquela 
minoria que passa boa parte de seu tempo no mundo escrito e con-
templando, ou não, a condição necessária para se caracterizar, de 
fato, como homo legens, vivemos num mundo de escrita, tanto nós, 
leitores, quanto aqueles que desejamos formar como leitores.

Por isso, as reflexões do escritor e as do filósofo nos instigam a 
pensar sobre como nos situamos na relação entre os dois mundos e 
que espaço desejamos, podemos e devemos ocupar no que considero 
um rito de passagem “inverso” ao descrito por Calvino e ainda mais 
complexo: o que se refere à formação do homo legens.

É no mundo não escrito que transita, com familiaridade e de 
forma corriqueira, a maioria dos brasileiros, em especial a maioria 
dos alunos da educação básica. E, como têm mostrado, por exemplo, 
resultados de aplicação de testes padronizados de avaliação da pro-
ficiência de estudantes em leitura e escrita, assim como resultados 
de pesquisa sobre nível de alfabetismo/analfabetismo da população 
brasileira, é na fase inicial de escolarização que se encontram aqueles 
que mais carecem do “ajustamento especial” (Calvino, 2015) para 
adentrar e se situar no mundo escrito, para que não passem a perten-
cer à triste categoria dos “analfabetos funcionais”.5

 5 Para a reflexão sobre o assunto, baseio-me principalmente na classificação do 
Indicador de Alfabetismo Funcional (Inaf), proposto e aplicado pelo Instituto 
Paulo Montenegro e pela Ação Educativa: “O Inaf avalia as habilidades de 
leitura e matemática da população brasileira com testes cognitivos aplicados 
em entrevistas pessoais com 2.002 pessoas de 15 a 64 anos, em todo o terri-
tório nacional. De acordo com seu desempenho no teste, os respondentes são 
classificados em quatro níveis: (1) analfabetos funcionais – analfabetos: não 
conseguem realizar nem mesmo tarefas simples que envolvem a leitura de pala-
vras e frases, ainda que uma parcela destes consiga ler números familiares (nú-
meros de telefone, preços etc.); (2) alfabetizados em nível rudimentar: localizam 
uma informação explícita em textos curtos e familiares (como, por exemplo, 
um anúncio ou pequena carta), leem e escrevem números usuais e realizam 
operações simples, como manusear dinheiro para o pagamento de pequenas 
quantias; (3) funcionalmente alfabetizados – alfabetizados em nível básico: leem 
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Assim, mesmo considerando que o ensino e a aprendizagem da 
leitura não ocorrem ou não precisam ocorrer exclusivamente na es-
cola, deve-se enfatizar que, também para a maioria dos brasileiros, 
esse processo formal de escolarização representa importante (se não 
a única) via de acesso ao mundo escrito.

Criada no contexto do Iluminismo como um dos pilares do re-
gime republicano instalado em países ocidentais a partir de então, 
a escola se apresenta historicamente como responsável pelo ensino 
inicial da leitura e escrita, visando a assegurar o cumprimento de 
um dever do Estado republicano moderno, assim como o direito do 
cidadão.

No Brasil, desde pelo menos o final do século XIX, quando, 
com a proclamação da República, as práticas culturais de leitura e 
escrita foram escolarizadas e submetidas à organização intencional, 
sistemática e metódica, seu ensino e aprendizagem se tornaram es-
tratégicos para a formação do Estado nacional e para a consecução 
dos ideais do regime republicano (Mortatti, 2000a).6 E, desde então, 
vem-se buscando enfrentar os desafios representados pelas reitera-
das e persistentes dificuldades na implementação da escola pública, 
laica, gratuita e universal, em especial no ensino e na aprendizagem 
da leitura e da escrita.

e compreendem textos de média extensão, localizam informações mesmo com 
pequenas inferências, leem números na casa dos milhões, resolvem problemas 
envolvendo uma sequência simples de operações e têm noção de proporciona-
lidade; (4) alfabetizados em nível pleno: pessoas cujas habilidades não mais im-
põem restrições para compreender e interpretar textos usuais: leem textos mais 
longos, analisam e relacionam suas partes, comparam e avaliam informações, 
distinguem fato de opinião, realizam inferências e sínteses. Quanto à matemáti-
ca, resolvem problemas que exigem maior planejamento e controle, envolvendo 
percentuais, proporções e cálculo de área, além de interpretar tabelas de dupla 
entrada, mapas e gráficos”. Disponível em: <http://www.acaoeducativa.org.
br/index.php/educacao/50-educacao-de-jovens-e-adultos/10004473-ipm-
-e-acao-educativa-mostram-evolucao-do-alfabetismo-funcional-na-ultima-
-decada>. Acesso em: 8 nov. 2015.

 6 Essas e outras reflexões apresentadas nesse tópico se encontram expandidas em 
outros textos meus, cuja leitura sugiro aos interessados em conhecer com mais 
detalhes o que aqui apresento de forma bastante resumida.
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A partir de meados da década de 1980, 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 questionamentos se rela-
cionaram com a assunção, também “oficial” e predominantemente, 
da perspectiva “construtivista” [e] a partir de meados da década de 
1990, frente à necessidade de enfrentar o persistente fracasso de nos-
sas 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 usos sociais da língua escrita, necessários ao 
indivíduo numa cultura letrada e necessariamente relacionado com 
questões sociais e culturais. (Mortatti, 2010, p.140)

Como parte de processos voltados à modernização social e cultu-
ral do país e simultaneamente a essas propostas para a alfabetização, 
o incentivo à leitura e a promoção dela passaram a integrar progra-
maticamente ações e políticas públicas, implementadas na escola e 
em outros espaços de formação de leitores (Mortatti, 2010). E, no 
século XXI, esses desafios se tornam ainda mais complexos, em 
decorrência tanto das novas formas de organização globalizada, se-
gundo parâmetros neoliberais, da economia, da política e da cultura 
quanto dos novos meios e tecnologia de produção e transmissão da 
informação.

Nesse contexto e embora não exclusivamente, a escola continua 
sendo o lugar privilegiado para o ensino e a aprendizagem da leitura 
e da escrita, e o sucesso ou fracasso nesses processos continuam 
sendo o principal índice de medida e testagem da eficácia da escola.

Por analogia (imperfeita) com as reflexões de Calvino e Eche-
verría, podemos então pensar que, na contemporaneidade, a escola 
(pública, principalmente), como parte que é daqueles dois mundos, 
assumiu a tarefa de propiciar um rito de passagem não menos im-
portante para a espécie humana: a passagem do mundo não escrito 
para o mundo escrito, que, no caso brasileiro, pode-se traduzir como 
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a passagem do homo audiens/homo loquens7 para o homo legens/homo 
scribens.8

Observa-se, assim, um tipo de oposição específica – entre orali-
dade e escrita –, que parece cada vez mais inconciliável no cumpri-
mento da tarefa histórica da escola brasileira.

O homo audiens/loquens vive predominantemente no mundo não 
escrito, mesmo quando, aparentemente, lida com sinais de escrita. 
De forma provocativa, para descrevê-lo poderíamos utilizar, em 
sentido inverso, as reflexões daquele escritor italiano e daquele filó-
sofo latino-americano.

Integrando a espécie homo sapiens – mas, do ponto de vista da mo-
dernidade, podendo ser classificado, paradoxalmente, como um tipo 
de “involução estacionária” –, o homo audiens/loquens pertence àquela 
maioria da humanidade, ou pelo menos dos brasileiros, que passa boa 
parte de suas horas de vigília em um mundo ordinário, em que tudo já 
está lido, classificado, julgado comentado antes mesmo de acontecer, 
tudo já se encontra conquistado e colonizado pelas palavras, carregan-
do a pesada crosta de discursos construídos (Calvino, 2015).

Por isso, embora também “programados” para a leitura do mun-
do em que vivemos, os olhos do homo audiens/loquens não leem, de 
fato, quando na maioria das vezes realizam “mero exercício ótico”, 
por meio de movimentos físicos. Assim como o “homem que não 
lia”, essas pessoas podem apresentar superior desenvolvimento de 
suas capacidades relacionadas aos sentidos da visão, audição, pala-
dar, tato. Mas defender sua permanência nessa condição, mesmo 
que com boas e honestas intenções, equivale a defender o analfa-
betismo (funcional), ainda que como forma bem-intencionada de 
recuperar o saber do “homem comum”. Como Calvino, também 
lamento tudo o que possamos ter perdido, mas os ganhos superam 

 7 Em tradução literal, respectivamente: “ser humano que ouve”/“ser humano 
que fala”.

 8 Em tradução literal: “ser humano que escreve”. Neste texto, não será possível 
tratar especificamente do assunto, mas muito do que apresento aqui pode ser 
aplicado ao ensino da escrita, já que ler e escrever são atividades humanas rela-
cionadas diretamente com a língua escrita. 
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as perdas, e também entendo que a questão principal é buscar 
compreender o que podemos fazer hoje em relação ao que nos cabe: 
formar leitores.

O ser humano que ouve e que fala, ou seja, que domina a mo-
dalidade oral da língua, assim como aqueles que, por causa de defi-
ciências auditivas, fonológicas, mentais ou motoras, utilizam outros 
meios e recursos comunicativos diferentes da linguagem verbal, 
todos têm condições, menos ou mais facilitadoras,9 de aprender a 
modalidade escrita da língua (materna) e têm direito a aprendê-la 
na escola.

Pode-se então pensar, do ponto de vista que proponho, a respeito 
da atividade escolar de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita, 
enfocando a formação do leitor, tema deste texto.

Tratar das relações entre mundo escrito e mundo não escrito 
demanda compreender as relações entre oralidade e escrita, como 
modalidades de uma mesma língua. É a modalidade escrita da língua 
materna que falantes (quando podem sê-lo) nativos de uma língua 
buscam aprender na escola, e é essa a “promessa” histórica de ensino 
formal, intencional, metódico e sistemático que a escola se propõe a 
concretizar.

A incompreensão ou compreensão inadequada dessas relações 
pode e tem gerado equívocos, que, como “mitos” ou “lendas es-
colares”, vêm se perpetuando na tradição sempre (re)inventada e 
transmitida por gerações de professores brasileiros responsáveis pelo 
ensino de leitura e escrita.

Dentre esses equívocos mais recentes, problematizo alguns 
que considero sintetizarem o status de “a verdade científica” 

 9 Exceto, talvez, em casos de profundos comprometimentos neurológicos, cogni-
tivos ou motores/sensoriais e com as devidas adequações inspiradas em estudos 
acadêmicos e políticas públicas de inclusão, as reflexões aqui apresentadas 
podem também ser aplicadas aos alunos com deficiência visual, que utilizam o 
sistema Braille e recursos de tecnologia assistiva, e aos alunos com deficiência 
auditiva, aos quais se trata de ensinar a modalidade escrita da língua portuguesa 
como segunda língua, considerando a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como 
sua língua natural.
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inquestionável, que, como “modismo”, repete-se ad nauseam 
nos discursos e nas práticas pedagógicas “modernos” (não “tra-
dicionais”) sobre ensino da leitura (e escrita). Ensinar a 
“decodificar”/”codificar” sinais escritos não significa ensinar a ler 
e escrever; ensinar “estratégias de leitura”não significa ensinar a ler, 
assim como aplicar corretamente essas estratégias não significa ler; 
contar histórias não significa ensinar a ler, assim como ouvir histó-
rias não significa ler.

Entretanto, responsabilizar exclusivamente a escola pela forma-
ção ou deformação de leitores indica entendimento ingenuamente 
otimista e equivocado do problema. Em busca de compreensão 
mais realista, não se pode desconsiderar que a escola pode e deve 
contribuir para a formação do homo legens e para perpetuação dessa 
espécie humana, desde que professores, gestores, pesquisadores e 
elaboradores de políticas públicas tenham coragem de questionar 
a reiteração exaustiva de respostas preestabelecidas pela adesão ao 
consenso (já tornado senso comum pedagógico), a fim de buscar 
formular outras perguntas, pois

[...] respostas adequadas dependem de perguntas fecundas, não 
retóricas, nem demagógicas. Perguntas que nos façam pensar em 
outras possibilidades de pontos de vista e em outras lógicas que 
até então possam ter nos parecido incompreensíveis. Perguntas 
que movam pesquisas acadêmicas, práticas pedagógicas e políticas 
públicas. Perguntas onde caiba a diferença e um “novo início”. 
(Mortatti, 2014a, p.158)

A coragem para questionar exige também pensar de outros 
pontos de vista teóricos e políticos sobre outras verdades científicas, 
que, embora não se tenham tornado hegemônicas, são fecundas e 
mais eficientes para propor novos rumos para o ensino da leitura na 
escola.

Para esse questionamento, defendo o ponto de vista teórico cen-
trado no interacionismo linguístico, em que se baseia um dos princi-
pais modelos explicativos do processo de ensino e aprendizagem da 
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língua escrita e suas implicações didático-pedagógicas, divulgados 
e/ou implementados oficialmente (ou não), a partir da década de 
1980, no Brasil (Mortatti, 2000a, 2014b).

Transcrevo a seguir trecho que contém os principais aspectos 
desse ponto de vista e suas implicações para o ensino da leitura na 
escola.

Ensinar língua portuguesa (como língua materna) consiste 
em ensinar a ler e produzir textos, entendendo-se texto como 
unidade de sentido e objeto de ensino-aprendizagem (GERAL-
DI,1981;1984;1992). [...] do ponto de vista do interacionismo lin-
guístico, o processo de ensino escolar visa à aprendizagem, a qual, 
por sua vez, depende do ensino, que é atribuição do professor.

Trata-se, portanto, de ensinar-aprender a ler e a escrever, len-
do e produzindo textos, de fato, como atividades discursivas que 
ocorrem nas “relações de ensino” (SMOLKA, 1988), especial-
mente entre professor e alunos. E, por meio da atuação na “zona 
de desenvolvimento proximal”, a atividade de ensino desempenha 
função determinante no processo de aprendizagem das crianças 
e de desenvolvimento de suas “funções psíquicas superiores”. 
(VYGOTSKY, 1998)

Nesse sentido, [...] trata-se de ensinar-aprender a ler e produzir 
textos escritos em língua portuguesa, como processos constitutivos 
da formação humana. Delimitando-se ao processo de escolarização 
regular, [...] significa ensinar as crianças – para que elas aprendam – 
a ler e produzir textos, na modalidade escrita da língua portuguesa.10

Nos anos escolares subsequentes, trata-se de contínuo apro-
fundamento dos processos de ensinar-aprender a ler e a produzir 
textos escritos. O objetivo é sempre buscar avanços qualitativos na 
compreensão ativa, por parte dos alunos, das diferentes possibili-
dades de utilização das modalidades escrita e oral da língua por-
tuguesa, para satisfazer tanto necessidades imediatas de interação 

 10 Embora neste texto se enfatize a escolarização regular, ressalto que os mesmos 
princípios se aplicam à alfabetização de jovens e adultos
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social quanto todas as demais que contribuam para sua formação 
plena como seres humanos.

Ao longo de todo esse processo escolar, o ensino de língua por-
tuguesa deve-se basear em diversidade de tipos e modalidades de 
textos, privilegiando-se a leitura de textos literários [...]. (Mortatti, 
2014b, p.8)

Ainda desse ponto de vista, o ensino da leitura na escola pode 
contribuir para a formação do homo legens, se baseado nos seguintes 
princípios:

• é lendo (de fato e bons textos) que se aprende a ler textos como 
configurações textuais;11 ou seja, não se trata de “ensinar a 
decodificar” sinais gráficos, com a falsa expectativa de que, 
depois de aprovado nessa etapa inicial, o aluno estará capaci-
tado e autorizado a ler;

• os alunos esperam aprender na escola o que ainda não sabem: ler 
e escrever, ou seja, não esperam aprender a falar e a ouvir o que 
já dominam (exceto se o professor entende, equivocadamen-
te, que “aprender a falar” é aprender a utilizar a “norma culta 
escolar da língua” e “aprender a ouvir” é aprender a obedecer às 
normas linguísticas/disciplinares), embora essas habilidades, 
que também fazem parte da vivência e da experiência humanas 
que ocorrem no ambiente escolar, possam/devam ser desen-
volvidas, visando, por exemplo, ao conhecimento e à compara-
ção de diferenças dialetais e a seus valores sociais;

• a aprendizagem dessas e de outras “matérias” escolares depende 
de ensino, ou seja, não se trata de aderir à tendência de políti-
cas educacionais ditadas por organismos internacionais e ba-
seadas em princípios neoliberais que enfatizam o “aprender 
a aprender” e os “objetivos de aprendizagem”, indicando o 
declínio da didática (teoria do ensino) e a secundarização da 
função do ensino e do professor, que, de acordo com essas 

 11 Sobre o conceito de configuração textual, ver especialmente Mortatti (2000a).
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políticas, deixa de ser o principal agente de ensino na escola 
e passa a ser eufemisticamente classificado como mero “faci-
litador” da aprendizagem, em decorrência de apropriações 
(equivocadas?) das modernas teorias psicológicas psico-
logia da aprendizagem, do desenvolvimento cognitivo, da 
psicogênese da língua escrita;

• ensinar a ler é ler junto com o aluno o que ele ainda não consegue 
ler sozinho (Vygotsky, 1989), ou seja, não se trata de deixar 
o aluno “aprender por si”, o que significa, de fato, deixá-lo 
exposto à incessante “leitura”, feita por outros, do mundo 
não escrito, ou aos mesmos textos que já conhece, ou, ainda, 
à frustração de não conseguir ler e se considerar “doente” ou 
incompetente;

• ensinar a ler o texto escrito como lugar da enunciação e produto 
da interação verbal (Bahktin, 1981; Geraldi, 1984) demanda 
a compreensão dos aspectos constitutivos de sua configuração, 
responsáveis pelos significados e relações que o texto “permite” 
que o leitor estabeleça no diálogo com o autor, ou seja, ler não 
equivale a abandonar o texto para buscar significados fora de 
sua configuração, tampouco considerá-lo como objeto au-
tônomo, mero pretexto fora do contexto (Lajolo, 2009) para 
inócuos “exercícios de gramática e interpretação”;

• para ensinar a ler, é preciso ser leitor, de fato, e, ainda, é preciso 
que o professor saiba refletir teoricamente sobre a leitura (e a 
escrita) como objetos de ensino-aprendizagem, ou seja, não bas-
tam boas e demagógicas intenções, das quais decorre a peda-
gogia da facilitação e de adequação/conformação, de acordo 
com preceitos como os da teoria (brasileira) do letramento, 
aos parcos usos sociais da língua escrita que caracterizam o 
“mundo não escrito”, em que se movimenta cotidianamente 
a maioria dos brasileiros; e

• a finalidade da leitura do texto literário é o deleite e a fruição 
estética, como atividades especificamente humanas, conside-
rando que ensinar a ler esse tipo de texto é atuar na formação 
do gosto estético de alunos e professores (Magnani, 1989).
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Se desejamos contribuir para a formação, na escola, do homo 
legens, com base nesses princípios, precisamos questionar a “oficia-
lização e sistematização da ditadura da idiotia”, que caracteriza o 
cenário educacional e cultural brasileiro, especialmente neste século, 
e que

[...] dada a força de [sua] violência simbólica que seduz e engana, 
que oprime e exclui, que invade e se impõe pela força do consenso 
e sua inquestionabilidade, [contribui] para a criação de um exército 
de deserdados da cultura letrada, no qual se incluem segmentos de 
todas as classes sociais, mesmo das consideradas “mais favorecidas” 
e mesmo, sobretudo, das “classes dirigentes” do país. (Mortatti, 
2008d, p.14)

Precisamos principalmente de coragem humana e vontade po-
lítica para propiciar aos nossos alunos aquele rito de passagem, que

[...] corresponde a uma mudança de atitude mental; quando leio, 
cada frase deve ser prontamente compreendida, pelo menos em seu 
significado literal, e deve tornar-me capaz de formular um juízo: o 
que li é verdadeiro ou falso, correto ou incorreto, agradável ou desa-
gradável. (Calvino, 2015, p.111)

Considerações finais

As reflexões que apresentei podem contribuir para lançar luz 
sobre a complexidade da relação entre o mundo escrito e o mundo 
não escrito, na qual se constitui a especificidade do ensino (escolar) 
da leitura. Considerando, porém, a condição desta femina et magistra 
legens – “cuja vida inteira está afetada essencialmente pela leitura” 
(Echeverría, 2013) –, determinante do lugar discursivo onde/de 
onde elaboro estas reflexões, é necessário acrescentar, como mais um 
princípio para o ensino da leitura na escola, a importância da leitura 
do texto literário.
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O (bom) texto literário pode contribuir de forma privilegiada 
para a formação do homo legens, porque, além de a literatura corres-
ponder a uma necessidade existencial de fantasia, consegue atuar em 
zonas profundas dos sujeitos que leem, mobilizando sua imaginação 
(Candido, 1972a). Não se trata, porém, de ensinar a ler o texto lite-
rário como pretexto (Lajolo, 1982) para se alcançarem finalidades 
que, lamentavelmente, tornaram-se corriqueiras e consensuais, no 
ambiente escolar, tais como: ajudar o aluno a “curar males da alma” 
ou resolver conflitos pessoais, familiares e sociais; matar o tempo 
que resta ao aluno indisciplinado e inconveniente, que terminou 
atividades antes dos demais; ajudar o professor a ensinar, de forma 
agradável, conteúdos curriculares úteis, mas maçantes para os alu-
nos, como se se tratasse de adicionar edulcorantes artificiais para 
tornar palatável o remédio amargo, que a criança assim pode tomar 
“sem nem perceber”; para treinar para avaliações externas de leitura 
e escrita...

Ao contrário de todas aquelas finalidades utilitárias e comprova-
damente inúteis para a formação de leitores, os bons textos literários 
(muitas vezes aqueles que são negados aos alunos da educação bá-
sica, por serem equivocadamente considerados inadequados, con-
forme sua faixa etária e seu desenvolvimento cognitivo, e “difíceis”, 
em relação à precariedade intelectual e social dos alunos da escola 
pública) podem, portanto, contribuir para algo menos mensurável e, 
talvez por isso, mais assustador e incompreensível para aqueles que 
(como muitos professores e mediadores de leitura) não partilham do 
pertencimento ao mundo escrito.

Refiro-me às finalidades da leitura, que são complementares 
entre si e se podem depreender do que foi até aqui apresentado. Para 
Echeverría (2013), a leitura tem como finalidade contribuir para a 
formação de seres humanos cuja singularidade é afetada pelo sentido 
da resistência à disposição para a obediência em favor da experiên-
cia de liberdade vivenciada e partilhada pelos autores de (bons) 
textos literários. E, para Calvino (2015), por meio da descrição de 
seu ofício, a finalidade da leitura do texto literário está relacionada 
com a conquista humana propiciada pelo impulso ligado à falta de 
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algo que se quer conhecer e possuir e que os grandes escritores nos 
transmitem não como mobilização de uma experiência verdadeira, 
possuída integralmente, mas como um sentido de aproximação da 
experiência, em que se conserva intacta a força do desejo.

Nesse sentido, assim como esse escritor se propõe a aventura 
humana de escrever o que lhe parece difícil e impossível, também a 
leitura do texto literário (mesmo o considerado difícil e inadequado 
para ser lido pelos alunos) pode propiciar mudanças no leitor, como 
objetivo de toda aventura humana.

E as reflexões de ambos nos convidam a formular a possibilidade 
de ver concretizados na escola brasileira processos de formação de 
leitores de textos literários que, fundamentados em uma “pedagogia 
do desafio do desejo” (Magnani, 1992), impulsionem a ultrapassa-
gem dos limites do conhecido e possam propiciar aos alunos refle-
xões como estas, inspiradas naquele escritor italiano ou transcritas 
de seu texto: a maior parte dos livros que os alunos leem e dos que 
têm em mente ler nascem da ideia de que ler um livro assim lhes 
parecia impossível; e, justamente quando se convencem de que certo 
tipo de livro está completamente além das possibilidades de seu 
temperamento e de capacidades, sentam-se na poltrona e começam 
a lê-lo; assim, também eles poderão se “sentir mais próximos de 
entender que, do outro lado das palavras, há algo que busca sair do 
silêncio, busca significar por intermédio da linguagem, como dando 
golpes no muro da prisão” (Calvino, 2015, p.113-4).
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