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PELO FIM DO DESCOMPASSO: O ENSINO DE LITERATURA NO SÉCULO 

XXI 

 

Carla Cristiane Martins Vianna (IFSUL) 

 

Resumo: Transformações das mais diversas ordens ocorreram na vida social brasileira nas 
últimas décadas sem que o ensino de literatura tenha conseguido elaborá-las mediante a revisão 
de programas e métodos. A maioria das escolas organiza o trabalho da disciplina de literatura ─ 

nas quais ainda existe tal disciplina ─ de forma diacrônica, prevendo, por exemplo, o estudo da 

literatura da Idade Média no primeiro ano e o dos contemporâneos no terceiro ano.  Há, 
portanto, um descompasso entre as inúmeras modificações do cenário socioeconômico nacional 
e a perenidade do ensino de literatura tal como era tanto em seu conteúdo quanto em seus 
métodos. Por exemplo, como as aulas de literatura têm assimilado os efeitos da revolução 
digital no comportamento de seus estudantes? Convém salientar que essa questão é complexa, 
pois, em se tratando de ensino de literatura, há que se considerar a importância de questões 
centrais para o debate, como a contínua falta de condições materiais da grande parte das escolas 
brasileiras, a inexistência de bibliotecas com acervos adequados em muitos munícipios país 
afora, a desvalorização da carreira docente. Enfim, não é plano o terreno do ensino de literatura 
no Brasil. E deve-se ter em conta que muitos estudantes são leitores, e talvez autores, de 
hipertextos, habituados a lidar com o arranjo não-linear e a simultaneidade da textualidade 
eletrônica. Por isso, esse trabalho tem como objetivo compreender o papel dos meios digitais no 
ensino de literatura tanto no trabalho da leitura quanto no da escrita literária, tendo em vista que 
as noções de leitura e de autoria precisam ser revistas pelos estudantes e pelos professores de 
literatura no século XXI. Para tanto, serão analisados dois blogs de alunos do ensino médio do 
Instituto Federal Sul-rio-grandense, campus Camaquã, à luz de alguns estudos teóricos que 
tratam do processo de letramento literário. 
 
 Palavras-chave: Leitura literária. Escrita literária. Blog. Letramento Literário. 

 

 Esse artigo trata-se, antes de tudo, de um mea culpa didático-pedagógico, de 

uma tentativa de elaboração de uma experiência das tantas que me fizeram refletir sobre 

a profissão de professora de língua portuguesa e literatura. Isso porque na sala de aula 

em diversos momentos tive a sensação de que eu poderia fazer melhor, diferente o que 

vinha realizando em sala de aula. No entanto, o que precisaria mudar? E como?  

 Em 2005 quando comecei a ensinar língua portuguesa e literatura para os alunos 

do ensino médio foi difícil encontrar saídas para trabalhar o texto literário em escolas 
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nas quais não tinha recursos para distribuir material impresso para os alunos, não havia 

projetores, nem laboratórios de informática, nem livros didáticos. Ou seja, eu tinha mais 

de quarenta alunos em cada turma, objetivo realizado da secretaria estadual do estado do 

Rio Grande do Sul à época, que tinha encontrado uma forma de otimizar os custos com 

a educação gaúcha: a enturmação. Para que duas turmas com vinte alunos se é possível 

transformá-las em uma única?  

 No entanto nem tudo estava perdido, pois havia xerox nas duas escolas estaduais 

nas quais trabalhava, o que possibilitava que os alunos e eu providenciássemos algum 

material. Era necessária a presença do texto literário nas aulas de literatura para que 

pudéssemos ler, interpretar e debater a literatura, e não restringir o tempo de sala de aula 

ao estudo do contexto histórico e literário de cada obra trabalhada. O texto no centro da 

aula de literatura era o que eu tinha aprendido na graduação, o que instruíam os pcns e o 

que eu buscava concretizar nas minhas aulas. Confesso que nem sempre consegui. 

 Quando não conseguia orientar a aula pela leitura e pelo debate do texto a 

sensação era de frustração porque as aulas acabavam centradas nas minhas explicações 

sobre o contexto de inserção da obra ou do autor e, consequentemente, no silêncio ou na 

indiferença dos meus alunos. E tanto o silêncio quanto a indiferença não combinam com 

o processo de formação de leitores. Mea culpa. Foi assim, entretanto, que fui 

aprendendo na pele o que eu não queria fazer nas minhas aulas de literatura.  

 Mais tarde, passei pela experiência de trabalhar em um escola particular na qual 

havia todos os recursos à disposição e tempo em sala de aula, pois eu tinha cinco 

períodos ( tempos) de aula para trabalhar língua portuguesa e literatura com cada turma 

do segundo ano do ensino médio. Tempo e texto literário, leituras e debates, mas ainda 

faltava algo. Em seguida, tornei-me professora do ensino médio integrado da rede 

federal de educação técnica e tecnológica, onde trabalho até hoje. Novamente havia 

recursos, embora o tempo de sala de aula não fosse tanto.  E não era tempo o que 

faltava, era outra coisa. 

 Eu percebia em todas essas experiências que, embora as aulas fossem orientadas 

pela leitura e análise dialogada dos textos literários, os meus alunos leitores seguiam 

lendo os seus livros e grande parte dos não-leitores seguiam sem o hábito da leitura, 

mesmo com o trabalho em sala de aula. Não raro escutei alunos afirmarem gostar de ler 

outros livros que não os meus. Leiam-se os meus como os da professora de literatura 

(Machado de Assis, Graciliano Ramos, Clarice Lispector...). Esses representavam a 

leitura do dever, enquanto os deles eram associados ao lazer. Por dever ou por prazer, o 
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que me interessava era que eles entrassem em contato com os meus autores, pois, assim 

como Ítalo Calvino, acreditava que 

Os clássicos não são lidos por dever ou por respeito mas só por amor. 
Exceto na escola: a escola deve fazer com que você conheça bem ou 
mal um certo número de clássicos dentre os quais (ou em relação aos 
quais) você poderá depois reconhecer os “seus” clássicos. A escola é 

obrigada a dar-lhe instrumentos para efetuar uma opção: mas as 
escolhas que contam são aquelas que ocorrem fora e depois de cada 
escola. (CALVINO, 2007, p.12-13) 
 

 Testemunhei em sala de aula os fenômenos Harry Potter, Crepúsculo e John 

Green e, preocupada em fazê-los gostar da literatura, custei a perceber os leitores nos 

meus alunos, por mais paradoxal que pareça essa afirmação. Realidade essa enunciada 

por Roger Chartier na seguinte passagem: 

Aqueles que são considerados não-leitores leem, mas leem coisa 
diferente daquilo que o cânone escolar define como uma leitura 
legítima. O problema não é tanto os de se considerar como não-
leituras estas leituras selvagens que se ligam a objetos escritos de 
fraca legitimidade cultural, mas é o de tentar apoiar-se sobre essas 
práticas incontroladas e disseminadas para conduzir esses leitores, 
pela escola mas também sem dúvida por múltiplas outras vias, a 
encontrar outras leituras. É preciso utilizar aquilo que a norma escolar 
rejeita como um suporte para dar acesso à leitura na sua plenitude, isto 
é, ao encontro de textos densos e mais capazes de transformar a visão 
do mundo, as maneiras de sentir e de pensar. (CHARTIER, 1999, 
p.104) 

 

 Eis aí uma das minhas dificuldades como docente: conseguir fazer uso das 

leituras realizadas pelos meus alunos ── leitores de outros textos, mas leitores ── para 

aproximá-los de textos mais elaborados esteticamente, mais exigentes, os quais lhes 

proporcionarão outras experiências de leitura. Essa é uma realidade talvez mais 

complexa de lidar do que aquela que parte do princípio, tão propagado por aí, de que os 

jovens não gostam de ler e ponto final. Há, sim, uma parcela de jovens que não tem o 

hábito da leitura, mas há outra considerável que são leitores assíduos de literatura, uma 

outra literatura que não a dos professores.  Como mediar o contato do aluno de tal forma 

que ele venha a se interessar por essa outra literatura é uma questão que deveria nortear 

a metodologia das aulas de leitura literária. 

  O fato de existirem estudantes leitores de uma outra literatura representa um 

fator da  complexa equação a ser solucionada pelo professor de literatura no século 

XXI, uma vez que esses mesmos alunos estão inseridos em uma sociedade na qual a 

leitura ──  e a escrita ── se realizam mediante diversos suportes. Outro fator dessa 
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equação é o contexto no qual os meios digitais ocupam uma posição central nas práticas 

de leitura e escrita fora da escola e, nesse ambiente, figuram como suportes de segunda 

ou terceira ordem no trabalho com as habilidades de leitura e escrita. 

 Levei um certo tempo para perceber que alguns alunos liam e escreviam com 

frequência em meio digital, ou seja, que praticavam a leitura em outros suportes e eram 

autores de textos veiculados nas novas mídias, com direito a público leitor e tudo. 

Assim como muitos dos nossos alunos leem literatura de entretenimento, constituindo-

se leitores, outros tantos participam ativamente desse outro sistema literário formado em 

tempos digitais, nos quais  

O livro, que já constituiu a materialização mais completa da 
modernidade, tendo aparecido à época em que se inauguravam as 
revoluções que marcariam o progresso econômico e cultural da 
Europa ocidental (revoluções das quais ele fez parte), alcança o 
começo do novo milênio sem a mesma qualificação. Desde que se 
expandiu o uso do computador pessoal, telas, teclados e mouses 
passaram a encarnar o novo, já que são fruto de tecnologia mais 
sofisticada, que exclui a fabricação artesanal, ainda possível (e 
altamente valorizada em certos círculos) na produção de livros. 
(LAJOLO; ZILBERMAN, 2009, p.30) 

 

  No início de 2014, comecei a desenvolver com dois alunos do segundo ano do 

ensino médio integrado ao técnico do IFSul campus Camaquã um projeto de pesquisa 

dedicado ao estudo e à escrita de crônicas. E foi com eles, no diálogo constante sobre 

literatura, que percebi que as minhas práticas em sala de aula nem sempre 

acompanhavam o ritmo desses estudantes nativos da textualidade eletrônica. Tanto o 

Daniel Affeldt, aluno do técnico em Informática, quanto a Sthefany Lacerda, aluna do 

técnico em Controle Ambiental, já eram autores de seus blogs nos anos finais do ensino 

fundamental.  

 Cada um a seu modo já estava exercendo o seu letramento ao iniciar as aulas de 

literatura do ensino médio, de forma que o texto literário para ambos já era uma prática 

significativa de exercício com a linguagem. Poderíamos considerar esses estudantes 

exceção à regra, no entanto, eles não eram os únicos na escola a manterem blogs nos 

quais compartilhavam leituras e textos autorais. Havia outros estudantes que utilizavam 

os blogs como suporte de seus textos, confirmando com essa prática a seguinte síntese 

de Rildo Cosson:  

A experiência literária não só permite saber da vida por meio da 
experiência do outro, como também vivenciar essa experiência. Ou 
seja, a ficção feita pela palavra na narrativa e a palavra feita matéria 
na poesia são processos formativos tanto da linguagem quanto do 
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leitor e do escritor. Uma e outra permitem que se diga o que não 
sabemos expressar e nos falam de maneira mais precisa o que 
queremos dizer ao mundo, assim como nos dizer a nós mesmos. 
(COSSON, 2014, p.17)  
 

 Com o advento dos meios digitais, a experiência literária prescinde do papel para 

concretizar-se e, indo um pouco mais além, talvez alguns alunos já cheguem ao ensino 

médio exercendo a leitura e a autoria nas mais diversas facetas. E essa realidade, até 

então, não me parecia tão clara, pois não tinha verificado a utilização do blog como 

plataforma de veiculação de textos literários e de socialização de leituras nos contatos 

anteriores com alguns blogs de alunos e projetos de ensino que envolviam essa mídia. 

Para que as leituras e produções textuais realizadas em aula façam sentido, é preciso ter 

em mente que os estudantes do século XXI são leitores e autores de seu tempo e nós, 

professores, temos de assumir o papel de interlocutores para realizar a mediação entre a 

cultura do aluno e a nossa. O historiador Roger Chartier lembra que não é a primeira 

vez na história que a leitura sofre modificações:  

 

Um outro obstáculo ainda. A cultura impressa ─ e, antes dela, a 

cultura manuscrita ─ produziu triagens, hierarquias, associações entre 

formatos, gêneros e leituras; pode-se supor que, na cultura que lhe 
será complementar ou concorrente por numerosos decênios, isto é, o 
texto eletrônico, os mesmos processos estejam em funcionamento. 
(CHARTIER, 1999, p.139)  
  

 Quem se dedicar à leitura do blog Teia Crônica de Daniel Affeldt verificará, de 

antemão, que ele domina os recursos digitais e utiliza-os a serviço das suas criações 

textuais, as quais trabalham com a estética das palavras e das imagens. Exemplo disso 

temos logo na apresentação quando uma ampulheta formada com as palavras teia e 

crônica vai se desenhando aos olhos do leitor. Poesia concreta aplicada na representação 

do nome de seu blog de crônicas, gênero literário que traz na etimologia da palavra o 

tempo. Ao tratar do processo de composição do blog, o próprio Daniel demonstra 

consciência do seu processo criativo. Vejamos: 

 

É engraçado que no processo todo de revisão e alteração do Teia 
Crônica, não só algumas frases e pensamentos ficaram para trás, como 
crônicas inteiras foram descartadas da versão final por diversos 
motivos. Esses dias lembrei de uma que, na verdade, não foi escrita 
por mim, mas por um alter ego. Ela foi descartada da versão final do 
livro porque eu e minha mãe chegamos a um consenso de que ela era 
muito “pesada” e não adicionava muito ao livro. É possível que nem 
minha orientadora a conheça. Quem lê o Teia Crônica nunca o lê 
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completamente, pois há os descartes, as crônicas que pensei e não 
escrevi, as que esqueci na hora de escrever, as frases cortadas, as 
imagens retiradas e as imagens adicionais. A fim de proporcionar ao 
leitor uma aproximação maior com esse conteúdo, resolvi postar essa 
crônica como um bônus do blog. Aí está...1  
 

     O Teia Crônica foi editado com alguns textos escritos pelo Daniel ainda no 

ensino fundamental e pelas crônicas escritas durante o desenvolvimento do projeto 

Entreteias: a crônica na teoria e na prática, no qual ele trabalhava em parceria com 

Sthefany Lacerda,  também blogueira desde o ensino fundamental. O blog 

Sentimentalista, de Sthefany, existe há alguns anos, com publicações constantes e 

público leitor fiel. Ao lermos alguns dos textos dela, percebemos que estamos em 

contato com a literatura de uma jovem autora que escreve seus textos com técnica e 

alma. Como podemos ler nesse fragmento: 

Silêncio 
Preencher espaços. Parece simples, como só as coisas mais 
complicadas conseguem parecer. 
Preenchê-los - todos ou, pelo menos, a maioria deles - é pretensão 
demais para alguém tão pequena e absolutamente vulnerável, como 
me julgo ser. Para alguém praticamente sem dinheiro, com pouco 
tempo livre, cheia de obrigações sobre a bancada, cheia de sono, cheia 
de receios. 
Leva muito tempo para aprender a fazê-lo. Não é algo sistemático. 
Não há uma maneira padronizada, que valha para todos. Um espaço, 
por mais parecido que seja de outro, é sempre único, repleto de 
singularidades - como nós. 
Preenchê-los - todos ou, pelo menos, a maioria deles - é  pretensão 
demais para quem não consegue dormir depois de uma conversa séria, 
sem antes apertar o travesseiro contra o peito e choramingar qualquer 
amenidade para si mesma, pondo em prática exatamente o que 
tendemos a fazer quando alguém parte - consolar-se, talvez, seja mais 
difícil do que preencher-se, suponho. É pretensão demais, leitor, para 
quem, apesar de pequena e absolutamente vulnerável como, já disse, 
me julgo ser, se sente segura o bastante para afirmar que o convívio 
com as traças a faz sentir uma espécie de conforto estranho. Os 
lugares mais afastados das pessoas, as vezes, lhe atraem de uma forma 
que ela não entende.  É pretensão demais para quem não sabe ao certo 
nem quando essa sensação de ser sufocada por algo, passou a assolá-
la. O que sabe e afirma e enfatiza é que algo lhe dói. 
(O que sei e afirmo e enfatizo é que algo me dói - só não tive coragem 
de remover os parênteses, nem de colocar o sujeito da frase anterior na 
primeira pessoa.) 
Volta para casa, sem música.2 

 

                                                           
1 Disponível em: < http://teiacronica.blogspot.com.br/>. Acesso em 15 de setembro de 2016. 
  
2 Disponível em: < http://sen-timentalista.tumblr.com/tagged/meusrabiscos >. Acesso em 16 de setembro 
de 2016. 
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 O blog da Sthefany, diferentemente, do Teia Crônica, se apresenta em preto e 

branco e traz a imagem de uma menina muito parecida com a autora. O sentimentalista 

é apresentado com a sequência “Sinto. Sinto muito” se desvelando aos poucos no canto 

superior esquerdo da tela. Os textos estão dispostos lado a lado, e o leitor, conforme o 

correr do cursor, percebe que não há simetria na apresentação dos textos. Não existe, 

assim como no blog do Daniel, a necessidade de respeitar uma ordem exata na leitura. 

Cada leitor pode ler segundo a sua própria escolha de ordenação dos textos.  

 Os dois blogs comprovam pelo exemplo que há uma parcela de jovens autores 

do século XXI os quais, além de exercitarem a autoria, assumem, com o auxílio das 

novas mídias, a tarefa de editarem e divulgarem os seus próprios textos. Durante o 

desenvolvimento do projeto Entreteias, o bolsista Daniel sugeriu a ideia de organizar a 

publicação do material deles no suporte livro. Apesar da inicial resistência da Sthefany 

─ que percebia no livro em papel uma iniciativa mais séria do que a publicação de suas 

composições na web ─, ele levou a cabo a publicação, coordenando o trabalho com uma 

editora independente. Trata-se de publicações sem registros na biblioteca nacional, de 

autores iniciantes, mas com muita vontade de fazer da literatura uma realidade em todos 

os suportes.  Como comprova a constatação de Roger Chartier: 

Pode-se juntar aqui a reflexão sobre a edição e a distribuição, já que, 
no mundo do texto eletrônico, tudo isso é uma coisa só. Um produtor 
de texto pode ser imediatamente o editor, no duplo sentido daquele 
que dá forma definitiva ao texto e daquele que o difunde diante de um 
público de leitores: graças à rede eletrônica, esta difusão é imediata. 
Daí, o abalo na separação entre tarefas e profissões que, no século 
XIX, depois da revolução industrial da imprensa, a cultura escrita 
provocou: os papéis do autor, do editor, do tipógrafo, do distribuidor, 
do livreiro, estavam então claramente separados. Com as redes 
eletrônicas, todas estas operações podem ser acumuladas e tornadas 
quase contemporâneas umas das outras. Sequências temporais que 
eram distintas, que supunham operações diferentes, que introduziam a 
duração, a distância, se aproximam. Atualmente, é na esfera da 
comunicação privada ou científica que a transformação vai mais 
longe: ela indica aquilo que poderia ser amanhã o conjunto da edição 
eletrônica. (CHARTIER, 1999, p.16)  

 

 O ensino de literatura para a geração da era digital precisa ter em vista que esses 

jovens lidam de uma forma diferente com o texto literário. Para eles, a produção, edição 

e veiculação é uma realidade influenciada pelas novas mídias, sejam elas blogs, redes 

sociais ou o que surgir daqui por diante. Pelo fim do descompasso entre estudantes 

desse novo século e as aulas tradicionais de literatura é necessário lidarmos com uma 

nova concepção de leitura e autoria, pois, assim como não faz sentido escantear os 
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leitores na elaboração de programas e metodologias de ensino, também a autoria deve 

estar no horizonte de ensino, já que, segundo Rouxel:  

 

Nesse contexto, a escrita não é somente para os alunos o meio ─ 

escolar ─ de dar conta de sua cultura literária, ela é a própria 

expressão da cultura. Isto porque é preciso aceitar escritores literários 
criativos, ao lado de exercícios canônicos ─ dissertação, comentário 

─, como aparece nos diários pessoais e nos cadernos de leitura. A 
escrita de invenção, muito regrada, não responde senão 
imperfeitamente a este desejo: exigente, destinada à avaliação, ela 
deixa pouco espaço para a subjetividade do aluno. Não se poderia 
desde então conceber espaços onde dar direito de cidadania à 
linguagem indireta? A reação do leitor pode ser uma escrita poética 
em eco com o texto, uma resposta que incorpora o ritmo ─ que 

significa por seu ritmo ─ e torna-se ocasião de uma exploração de 
linguagem, modo de apropriação e de expressão singular da cultura 
literária. (ROUXEL, 2013, p.189)   

 

 Nesse sentido, trabalhar com literatura em sala de aula é ler o texto com os 

alunos de uma forma em que eles possam fruir e compreender a obra com a qual estão 

em contato, pois a fruição é tão determinante quanto a compreensão para a formação de 

leitores. Da mesma forma que o exercício da autoria literária complementa o trabalho da 

prática de leitura, já que as aulas devem oferecer meios para que os estudantes se 

apropriem da literatura em todas as suas dimensões. Talvez com o tempo em sala de 

aula dedicado ao contato dos leitores com os textos e ao exercício autoral de criação 

literária nos diferentes suportes o descompasso no ensino de literatura possa, enfim, 

fazer parte do passado. 
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