
 

 

 

PENSAR O ENSINO DE LITERATURA PELA ÓTICA DA ESCRITA  
CRIATIVA: PROPOSTAS E PERSPECTIVAS 

Diego Grando (PUCRS-PNPD/Capes)1 
 

Resumo: A Escrita Criativa, enquanto campo acadêmico, surgiu no Brasil nos anos 2000, e desde 
então vem se expandindo, ao passo que o país vive uma crise da leitura que é, por extensão, uma 
crise do ensino de literatura e, consequentemente, da formação de professores. A partir da 
constatação de que a Escrita Criativa pode ser entendida como uma forma de ensino prático 
reflexivo, de acordo com as concepções de Schön (1983, 2000), proponho uma reflexão sobre as 
diferenças das bases epistemológicas dos cursos de Letras e Escrita Criativa, sublinhando as 
contribuições que esta última teria a oferecer à formação inicial de professores. Assim, sustento 
a importância da entrada do campo da Escrita Criativa na discussão sobre ensino de literatura. 
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A Escrita Criativa e os cursos de Letras 

O campo acadêmico da Escrita Criativa surgiu, tanto nos Estados Unidos, ainda na 

década de 1930, quanto no Brasil, já nos anos 2000, como um campo de estudos que visa 

à formação e à qualificação de escritores, bem como sua inserção no sistema literário. A 

especificidade de um curso de Escrita Criativa, em relação aos cursos tradicionais da área 

de Letras, está em proporcionar ao estudante uma formação voltada também para a prática 

da criação literária, o que tem se dado, em termos de organização curricular, basicamente 

de duas maneiras: a oferta de disciplinas em formato de oficina, nas quais predominam 

os exercícios em torno da criação literária, e a realização de projetos de pesquisa-criação, 

transformando Dissertações e Teses em trabalhos que aliam a criação de uma obra 

literária a uma reflexão sobre algum aspecto (formal, temático, teórico, linguístico, 

processual) relacionado a ela. Isso significa que a Escrita Criativa, enquanto campo de 

conhecimento, assenta-se sobre alguns pressupostos teóricos e didático-pedagógicos 

diferentes daqueles atualmente estabelecidos nos cursos de Letras, ainda que nem sempre 

sejam enunciados explicitamente ou discutidos em profundidade dentro do próprio 

campo. 

Não deixa de ser estranho o fato de que o campo da Escrita Criativa, no Brasil, 

esteja em plena expansão num momento em que se fala de crise da leitura e, por extensão, 

crise no ensino de literatura. Rildo Cosson (2016, p.20), por exemplo, afirma que “o lugar 

da literatura na escola parece enfrentar um de seus momentos mais difíceis”, num quadro 
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de “falência do ensino da literatura” (COSSON, 2016, p.23). Como sintomas disso, 

Cosson detecta o predomínio, no ensino fundamental, de uma postura de relativização da 

especificidade do objeto literário, que gera a preferência da leitura de todo e qualquer 

gênero discursivo em detrimento da literatura; e, no ensino médio, a prevalência de uma 

abordagem historicista, caracterizada por uma “sucessão dicotômica entre estilos de 

época, cânone e dados biográficos dos autores, acompanhada de rasgos teóricos sobre 

gêneros, formas fixas e alguma coisa de retórica em uma perspectiva para lá de 

tradicional” (COSSON, 2016, p.21), ficando os textos literários em segundo plano, como 

algo acessório. 

Uma das possibilidades de explicar esse estado de coisas estaria no fato de o ensino 

escolar estar contaminado, segundo Todorov (2012), por uma visão universitária da 

literatura, na qual o estudo da disciplina em si, isto é, “as abordagens, os conceitos postos 

em prática e as técnicas” (TODOROV, 2012, p.41), estaria se sobrepondo ao estudo do 

objeto, ou seja, a leitura, a fruição, o contato direto com o texto. Podemos tomar para nós 

a pergunta de Todorov, junto com sua hipótese de resposta: 

 

Como aconteceu de o ensino de literatura ter-se tornado o que é 
atualmente? Pode-se, inicialmente, dar a essa questão uma resposta 
simples: trata-se do reflexo de uma mutação ocorrida no ensino 
superior. Se os professores de literatura, em sua grande maioria, 
adotaram essa nova ótica na escola, é porque os estudos literários 
evoluíram da mesma maneira na universidade: antes de serem 
professores, eles foram estudantes. (TODOROV, 2012, p.35) 

 

Assim, o complexo movimento de “interiorizar o que aprendeu na universidade, 

mas, em vez de ensiná-lo, fazer com que esses conceitos e técnicas se transformem numa 

ferramenta invisível” (TODOROV, 2012, p.41), que deveria constituir a prática do 

professor de literatura na educação básica, nem sempre se realiza. Algo acontece, ou deixa 

de acontecer, durante sua formação, para que a ferramenta seja tomada como o próprio 

objeto de ensino. 

Constatações muito semelhantes, em análises específicas da realidade brasileira, 

são feitas tanto por Benedito Antunes, que menciona a tendência dos professores “a 

reproduzir na sua atuação profissional aquilo que receberam na universidade” 

(ANTUNES, 2015, p.16), quanto por Segabinazi, que detecta “o reflexo das abordagens 

críticas e teóricas no ensino médio daquilo que a Academia produz, além da transposição 
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da mesma sistemática dos conteúdos, isto é, a periodização literária” (SEGABINAZI, 

2011, p.229), concluindo que o ensino universitário funciona como “uma via de mão 

única e, por isso, o ensino médio reproduz” (SEGABINAZI, 2011, p.229). Vão na mesma 

linha os trabalhos de Mazanatti (2007) e Castanho (2012). 

Em Ler como escritor para ensinar literatura, Benedito Antunes defende que, para 

que o professor da educação básica se torne efetivamente um formador de leitores, e aja 

“como aquele que é capaz de intervir amplamente no processo de comunicação literária” 

(ANTUNES, 2008), ele deve 

 

desprender-se do papel externo que lhe é atribuído pelos métodos 
tradicionais de ensino e deslocar-se no esquema de interação entre autor 
e leitor para assumir alternadamente, ao menos enquanto perspectiva, o 
papel de cada um deles e assim atuar como verdadeiro mediador de 
leitura. Para que a mediação ocorra de modo eficaz, é preciso que o 
professor domine o princípio fundamental do objeto da interação entre 
autor e leitor: a construção/desconstrução do texto literário. 
(ANTUNES, 2008) 

 

Desse modo, as crises da leitura e do ensino escolar de literatura colocam em 

evidência a necessidade de uma reformulação das práticas usuais em sala de aula, o que 

significa, por extensão, uma reformulação da (e na) própria formação oferecida aos 

futuros professores de literatura. Nas palavras de Antunes, (2015, p.16), “cabe aos cursos 

superiores capacitá-los para o convívio inteligente e interessado com o texto literário”. 

 

A Escrita Criativa e o ensino prático reflexivo 

A questão que pretendo colocar, a partir disso, é a das possíveis contribuições que 

o campo da Escrita Criativa teria a dar às licenciaturas em Letras. Para tanto, faz-se 

necessário refletir sobre as especificidades dessa concepção de ensino de literatura, 

considerando os resultados obtidos e as pesquisas realizadas, e cotejá-la com as formas 

tradicionais do ensino superior e da formação de professores de literatura. 

Primeiramente, e pensando junto com Donald Schön (1983, 2000), filósofo e 

pedagogo norte-americano, há que se assinalar o modelo da racionalidade técnica como 

a “epistemologia da prática predominante nas faculdades” (SCHÖN, 2000, p.7). Trata-se 

de uma “epistemologia da prática derivada da filosofia positivista, construída nas próprias 

fundações da universidade moderna, dedicada à pesquisa” (SCHÖN, 2000, p.15). A 
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racionalidade técnica, valorizando o “conhecimento sistemático, de preferência 

científico” (SCHÖN, 2000, p.7), pauta-se pela separação dos saberes em áreas/disciplinas 

específicas e pela cisão entre teoria e prática, com ampla preferência dada àquela. 

Não é difícil perceber como o paradigma da racionalidade técnica se manifesta nos 

cursos de Letras: as licenciaturas priorizam a formação teórica e histórica, deixando em 

segundo plano tanto a leitura literária quanto a discussão sobre as práticas, os objetivos e 

as funções do ensino de literatura. De um lado, e em maior escala, a teoria, na 

problematização do objeto literário, no estudo histórico, na leitura dos comentadores; de 

outro, e em menor escala, a prática, no exercício da leitura literária e na vivência da 

relação entre o ensino e a aprendizagem. A constatação de Segabinazi e Lucena (2016, 

p.447) confirma esse quadro: 

 

Mesmo diante de componentes curriculares do curso de Letras com 
ementas que focalizam a leitura, a oportunidade de ler que é dada ao 
futuro professor ainda é muito insignificante, o que prevalece é a leitura 
de textos teóricos, muitas vezes sobre a própria leitura em detrimento 
de textos que levam à fruição da leitura para que aconteça não só no 
espaço escolar. 

 

E, em outro momento: 

 

Em geral, os professores universitários conseguem dar um bom suporte 
teórico aos seus alunos, de forma que os egressos dominam muito os 
conteúdos específicos a respeito das concepções e importância da 
leitura e da literatura e estão bem preparados para a pós-graduação. 
Significa dizer que a formação acadêmica é ideal para a pesquisa, mas 
não para a formação didático-pedagógica do professor de Português e 
Literatura, que necessita, especialmente, das experiências de leitura 
para acumular um repertório significativo e saber como e por onde 
caminhar na formação de novos leitores. (SEGABINAZI; LUCENA, 
2016, p.448) 

 

Uma das carências que fica evidenciada aqui é a da literatura como experiência, a 

da intimidade com o texto literário, requisitos básicos para a formação de um leitor 

autônomo. E essa parece ser uma consequência, do ponto de vista epistemológico, do 

modelo vigente da racionalidade técnica. 
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No pensamento de Schön, a alternativa à racionalidade técnica é a prática reflexiva, 

calcada no que ele chama de ensino prático reflexivo e voltada, consequentemente, para 

a formação de profissionais reflexivos. No seu entender, é preciso que as universidades 

 

aprendam a partir de tradições divergentes de educação para a prática, 
tais como ateliês de arte e projetos, conservatórios de música e dança, 
treinamento de atletas e aprendizagem em técnicas de artesanato, os 
quais enfatizam a instrução e a aprendizagem através do fazer (SCHÖN, 
2000, p.7-8). 

 

Isso porque, nesses tipos de formação, ocorre uma combinação do “ensino da 

ciência aplicada com a instrução, no talento artístico da reflexão-na-ação” (SCHÖN, 

2000, p.8, grifo do autor). Talento artístico, segundo Schön (2000, p.22), é o “exercício 

de inteligência, uma forma de saber” que se manifesta nas performances dos profissionais 

competentes. É um tipo de conhecimento que, “embora possa ser diferente em aspectos 

cruciais de nosso modelo-padrão de conhecimento profissional [...] não é inerentemente 

misterioso, é rigoroso em seus próprios termos” (SCHÖN, 2000, p.22), e sobre o qual se 

pode aprender “através do estudo cuidadoso das performances mais competentes” 

(SCHÖN, 2000, p.22). A reflexão-na-ação, por seu turno, consiste na habilidade que esses 

profissionais competentes têm de “refletir no meio da ação, sem interrompê-la” (SCHÖN, 

2000, p.32), como estratégia para lidar com situações que desafiam suas expectativas e 

padrões conhecidos. O que Schön propõe, portanto, é que a formação do profissional 

reflexivo seja voltada para o desenvolvimento desse talento artístico, uma formação na 

qual teoria e prática estejam articuladas, sem que uma preceda (ou prevaleça sobre) a 

outra. 

Assim, Schön define o ensino prático reflexivo como um “ensino prático voltado 

para ajudar os estudantes a adquirirem os tipos de talento artístico essenciais para a 

competência em zonas indeterminadas da prática” (SCHÖN, 2000, p.25). Não seria isso, 

em boa medida, o que se pretende e pratica no campo da Escrita Criativa? Nesse caso, já 

temos, no que se refere ao ensino de literatura, uma “tradição divergente de educação para 

a prática”, como define Schön, e essa tradição já está consolidada em diversos países 

(Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Austrália, França), e em vias de consolidação no 

Brasil. 
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O que venho propondo, portanto, é que a Escrita Criativa seja entendida como uma 

metodologia de ensino, dentro, por sua vez, do paradigma do ensino prático reflexivo, 

que pode trazer aportes significativos aos cursos de Letras. Isso não significa pretender 

que uma licenciatura em Letras passe a querer também formar escritores, antes o 

contrário: significa dizer que a Escrita Criativa, enquanto metodologia de ensino, pode 

proporcionar ao estudante uma forma de experienciar o texto literário que não vem 

ocorrendo dentro da lógica hoje estabelecida. 

Ressalte-se, aliás, que o surgimento do campo da Escrita Criativa teve justamente 

como parâmetros as tais “tradições divergentes” de ensino de outras expressões artísticas, 

nas quais prática e teoria convivem de maneira mais equilibrada e integrada ao longo da 

formação. Isso se dá inclusive dentro das universidades, nos próprios cursos de 

licenciatura em Artes Plásticas, Música, Dança e Teatro, e nem por isso se pretende que 

os estudantes venham a se tornar artistas: a prática artística é simplesmente uma forma de 

aprendizado. É mais, portanto, uma premissa didático-pedagógica do que uma finalidade 

formativa. 

 

A Escrita Criativa e a experiência do texto literário 

Que outra experiência do texto literário a Escrita Criativa pode proporcionar? A da 

escrita, evidentemente. Mas a escrita não anda só. Paul Dawson, em seu paradigmático 

livro Creative Writing and the New Humanities (2005), no qual faz um balanço do campo 

da Escrita Criativa desde seu surgimento, faz o seguinte comentário sobre o ensino da 

escrita literária: 

 

A melhor maneira de aprender a escrever, de acordo com a maioria dos 
professores de Escrita Criativa, é lendo. [...] No entanto, deve haver 
mais do que isso na Escrita Criativa, ou ela não passaria de um clube de 
leitura institucionalizado. Deve haver um método específico de leitura 
que é ensinado. E há. Estudantes de Escrita Criativa são estimulados a 
ler não por mera apreciação literária, mas a fim de ajudar a sua escrita. 
Isto é o que entendemos pela expressão ler como um escritor: ler com 
o objetivo de descobrir maneiras de aperfeiçoar a própria escrita. 
(DAWSON, 2005, p.90-91, grifos do autor)2 

                                                           
2 Tradução minha. No original: “The best way to learn how to write, according to most teachers of Creative 
Writing, is to read. […] There must be more than this to Creative Writing, however, or it would be no more 
than an institutionalised book club. There must be a particular method of reading which is taught. And there 
is. Students of Creative Writing are encouraged to read not merely for literary appreciation, but in order to 
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Partindo daí, o primeiro ponto a assinalar sobre o ensino de Escrita Criativa é a 

indissociabilidade entre escrita e leitura. Ler de forma minuciosa, com o foco nos 

procedimentos construtivos do texto literário, em seus mecanismos de produção de 

sentido, com vistas a poder testá-los de outra posição, a de autor-aprendiz, é 

substancialmente diferente do modelo que contempla a leitura do texto literário 

acompanhada de leitura de texto crítico-interpretativo sobre ele (ou, por vezes, em lugar 

dele). O estudo de Assis Brasil et al. (2017) confirma essa relação entre leitura e escrita, 

ao constatar que “desenvolver a capacidade de leitura crítica de obras literárias” é uma 

das atividades “consideradas pelos alunos [de Escrita Criativa da PUCRS] como mais 

importantes para a formação do escritor” (ASSIS BRASIL et al., 2017, p.153). 

Mas os ganhos com a realização de atividades de criação literária, a partir de 

disciplinas em formato de oficina, não se restringem ao pretendente a escritor. Violaine 

Houdart-Mérot, uma das iniciadoras da Escrita Criativa na França, fazendo uma análise 

de sua experiência de seis anos à frente de um atelier d’écriture destinado a alunos do 

terceiro ano do curso de Letras da Université Cergy-Pontoise, também assinala 

 

 [...] a importância, para os estudantes de Letras, de entrar em contato 
com a escrita literária, em toda a sua diversidade, de adquirir assim um 
maior domínio da expressão escrita, uma maior desenvoltura, um maior 
prazer, sabendo que muitos deles, em suas vidas profissionais, serão 
confrontados com modos de escrita muito mais diversificados que 
apenas a escrita de comentários críticos, quer eles se orientem em 
seguida para uma carreira jornalística, quer para as áreas da arte, da 
comunicação, do turismo ou da edição, sem falar do ensino, se 
considerarmos a necessidade de se ter uma experiência pessoal de 
escrita para poder ensinar a escrever, e ensinar a escrever todos os tipos 
de textos. (HOUDART-MÉROT, 2008, p.127)3 

 

                                                           

aid their writing. This is what we understand by the term reading as a writer; reading with the aim of 
discovering ways to improve one’s own writing.” 
3 Tradução minha. No original: “[...] l’importance, pour des étudiants de lettres, de se frotter à l’écriture 
littéraire, dans toute sa diversité, d’acquérir ainsi une plus grande maîtrise de l’expression écrite, une plus 
grande aisance, un plus grand plaisir, sachant que beaucoup d’entre eux, dans leur vie professionnelle, 
seront confrontés à des modes d’écriture beaucoup plus diversifiés que la seule écriture de commentaire, 
qu’ils s’orientent ensuite vers une carrière journalistique ou bien vers les métiers du livre, de la 
communication, du tourisme ou de l’édition, sans parler des métiers de l’enseignement, s’il est vrai qu’il 
importe d’avoir soi-même une expérience d’écriture pour pouvoir à son tour faire écrire, et faire écrire 
toutes sortes de textes.” 
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E, complementando suas reflexões, a professora e pesquisadora reafirma as 

potencialidades desse tipo de ensino, enfatizando também os seus limites: 

 

A experiência de escrita em oficina é, de fato, preciosa, eu ousaria dizer 
indispensável, para penetrar no processo de criação. Não se trata, 
evidentemente, de dar a ilusão a todos os estudantes que uma carreira 
de escritor se abre para eles, mas de permitir que escrevam melhor, que 
utilizem a escrita para si mesmos, para pensar melhor, para se conhecer, 
para melhor compreender e apreciar a literatura. (HOUDART-
MÉROT, 2008, p.136)4 

 

Também dessa ordem foram as minhas percepções enquanto ministrante de oficinas 

de poesia, nos últimos cinco anos, em contextos diversos (oficinas privadas, ensino de 

português como língua estrangeira, estágio de docência no ensino superior, atividades de 

extensão universitária). A perspectiva de escrever, de tentar produzir algo que ao menos 

se assemelhe a um poema, de compartilhar o que se produziu, além de instaurar uma 

dinâmica diferente em sala de aula, gera descobertas sobre a natureza e o funcionamento 

da poesia que nem a discussão teórica, nem a leitura de textos crítico-interpretativos, 

conseguem dar conta. E não porque teoria, crítica e interpretação não estejam presentes 

numa oficina – já que efetivamente estão, mas como ferramentas a serviço da leitura e da 

escrita –, mas porque outra maneira de experimentar o fenômeno literário está sendo 

proposta. 

 

Considerações finais: propostas e perspectivas 

O ensino de Escrita Criativa tem sido responsável por colocar em prática, no nível 

superior, uma das propostas de Benedito Antunes para a educação básica: 

  

o próprio aluno deve experimentar, na sua fruição, algo semelhante à 
experiência da criação literária. 
Uma das possibilidades de tornar viável essa interação é associar à 
recepção literária a produção textual. Se o fundamental na obra literária 
é a construção de um objeto autônomo, é preciso fazer com que essa 
dimensão textual seja vivenciada e não apenas comentada. Não se trata 
de transformar as aulas de literatura em aulas de criação literária, mas 

                                                           
4 Tradução minha. No original: “L’expérience d’écriture en atelier est en effet précieuse, j’oserais même 
dire indispensable, pour pénétrer le processus de création. Il ne s’agit pas bien sûr de donner l’illusion à 
tous les étudiants qu’une carrière d’écrivain s’ouvre à eux, mais de leur permettre d’écrire mieux, d’utiliser 
l’écriture pour eux- mêmes, pour mieux penser, pour se connaître, pour mieux comprendre et apprécier la 
littérature.” 
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sim de instituir práticas que permitam aos alunos experimentar o 
potencial de linguagem. (ANTUNES, 2008) 

 

Se esse tipo de prática ainda está longe da maioria das escolas – e assim retornamos 

a ponto de partida dessa reflexão – é porque os professores que lá atuam não vêm sendo 

preparados para isso na universidade. É, então, dentro desse quadro teórico e pedagógico, 

num momento de consolidação da Escrita Criativa como área acadêmica, no Brasil, e 

considerando que é, de certo modo, inevitável algum nível de reprodução, por parte do 

professor da educação básica, dos métodos de ensino a que teve acesso enquanto aluno, 

durante sua formação universitária, que venho assinalando a importância da inclusão 

sistemática de atividades de criação literária nos cursos de Letras, que se somariam às 

formas canônicas praticadas (aulas expositivas, análise de textos, produção de resenhas, 

provas, trabalhos monográficos, etc.). 

Já há, afinal, indícios consideráveis de que ensinar com/pela criação literária, além 

de aperfeiçoar a capacidade de escrita, pode levar a uma maior compreensão de conceitos 

teóricos, a uma ampliação da visão e da sensibilidade sobre o fenômeno literário e, 

principalmente, a um desenvolvimento da capacidade de leitura crítica de obras literárias. 

Assim, discordando pontualmente de Antunes, acredito que se trate, sim, de transformar 

algumas aulas de literatura em aulas de criação literária: e isso deve se dar, primeiro, no 

ensino superior. 

Essa transformação, como espero ter deixado claro, envolve questões teóricas e 

didáticas importantes, que precisam ser mais conhecidas, discutidas, aprofundadas e 

divulgadas. Como lugar por excelência do ensino via atividades de criação literária, a 

Escrita Criativa tem muito a contribuir no debate sobre ensino de literatura e formação de 

professores. Cabe a ela, primeiramente, dispor-se a isso. 
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