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Resumo: O ensino de literatura no Brasil, em todos os níveis, passa por uma crise, que vem 

sendo assinalada tanto em trabalhos acadêmicos quanto em reflexões de pensadores e teóricos 

da literatura, além de ser constatada por pesquisas como a “Retratos da Leitura no Brasil”, 

cuja edição mais recente (2016) revelou números insatisfatórios de leitura – literária e não-

literária. Se os problemas da leitura são atribuíveis, em boa medida, ao ensino de literatura na 

escola, os do ensino de literatura na escola devem ser investigados no ensino superior, onde se 

preparam aqueles que atuarão na mediação da leitura e na formação de leitores. Entre os 

problemas mais recorrentes encontrados na trajetória formativa desses professores, destacam-

se: dificuldade de articulação entre teoria literária e leitura de obras literárias; prevalência da 

leitura de textos críticos em relação aos textos literários; organização historicista do ensino, 

que dá ênfase ao estudo da História da Literatura em detrimento da prática de leitura. 

O campo da Creative Writing nasceu na Iowa University, em 1936, com vistas à formação de 

escritores, e vem se desenvolvendo desde então, sobretudo nos Estados Unidos e Canadá, mas 

também em países como França, Espanha, México e Argentina. No Brasil, estabeleceu-se 

como uma consequência das oficinas literárias, inauguradas nos anos 1960. As oficinas, 

elegendo a criação literária como objetivo didático, passaram a oferecer novas formas de 

compreensão do ensino de literatura. Criada pelo escritor Luiz Antonio de Assis Brasil em 

1985, a Oficina de Criação Literária, ligada ao PPGL/PUCRS, é a mais antiga em 

funcionamento no país. O mesmo PPGL criou, em 2009, a linha de pesquisa em Escrita 

Criativa, dentro do Mestrado em Teoria da Literatura, transformando-a em área de 

concentração, em nível de Mestrado e Doutorado, em 2012. Finalmente, em 2016, a 

instituição implementou o Curso Superior de Tecnologia em Escrita Criativa, ocupando uma 

posição de referência no país. 

Nesta comunicação, pretendo apresentar os pressupostos teóricos e práticos que emolduram 

meu projeto de pesquisa de pós-doutorado “Novos paradigmas para o ensino de poesia: a 

Escrita Criativa como método”, iniciado em março de 2018 junto ao PPGL da PUCRS, e que  

permitem postular a Escrita Criativa não apenas enquanto terreno para a formação de 

escritores, mas como um campo de práticas inovadoras passíveis de serem integradas à 

formação superior em Letras, como alternativas para o enfrentamento da crise e estagnação 

atuais no ensino de literatura. 
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Introdução 

Inovação é uma palavra que pertence ao léxico dos estudos literários há pelo menos 

duzentos anos, a partir da instauração do Romantismo, na virada do século XVIII para o XIX. 

Fala-se em inovações temáticas, linguísticas, estruturais, em estilos inovadores, autores 
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inovadores, na busca da inovação, etc. A inovação é, por assim dizer, uma questão literária, o 

que significa que ela circula – direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente – nos 

espaços de discussão sobre literatura: entre eles, a sala de aula. 

Inovação, todavia, não é uma palavra tão facilmente associada ao ensino de literatura, 

seja no contexto escolar, seja nas faculdades de Letras – onde se formam, justamente, os 

futuros profissionais que atuarão nas escolas. Perduram, em ambos os ambientes, práticas e 

conceitos que não vêm dando o resultado que se espera – em boa medida, a formação e a 

qualificação dos leitores, de acordo com o nível de ensino. Um diagnóstico desse problema 

em cadeia é feito por Dalla Bona e Martins (2016, p. 355): 

 

as aulas de Língua Portuguesa nos anos  inais do ensino  undamental 
priori am o ensino da an lise e re le  o so re a l n ua, em detrimento da 

 ormaç o do leitor  o tratamento dado   literatura no ensino médio continua 

priorizando o conhecimento enciclopédico da História da Literatura, em 
detrimento da efetiva leitura e discussão de obras literárias; a insegurança e o 

despreparo dos licenciandos para atuarem na educação básica, especialmente 

no trabalho com textos literários; os futuros professores nem sempre podem 

ser considerados leitores, especialmente do texto literário, que exige um 
leitor proficiente e aberto às múltiplas possibilidades de significação do 

texto; a grande probabilidade de um não leitor refletir essa limitação na sua 

atuação docente; afinal, como poderia ensinar o que ele próprio não 
conhece? 

 

Na mesma linha, Segabinazi (2011), tentando encontrar a raiz desses problemas, faz 

uma avaliação do curso de Letras da UFPB, a partir da análise do programa político 

pedagógico e dos planos de ensino das disciplinas de literatura brasileira da instituição. A 

constatação está longe de ser satisfatória: 

 

Os planos de ensino e seus objetivos demonstram que os professores 
universitários negam qualquer experiência de ensino, não há metodologias 

que favoreçam a aprendizagem da transposição didática dos conteúdos 

apresentados na disciplina. Percebemos que as disciplinas de literatura 
brasileira estão afastadas das questões didático-pedagógicas, restringindo-se 

à forma tradicional do ensino e mostrando que a teoria continua afastada da 

prática e, consequentemente, longe da relação com o ensino básico. 

(SEGABINAZI, 2011, p. 173) 

 

E, em outro momento: 

 

As formas de apresentação e estudo dos textos literários são bastante 

recorrentes na Academia [...]. Normalmente são encaminhadas as leituras, 
sendo obrigatória apenas a leitura de uma obra literária [...] Além dessa 

metodologia também há a apresentação de seminários, a produção de 

monografia, ensaios, artigos, resenhas, fichamentos e as aulas expositivas. 
Constatamos, a partir disso, que não há presença de inovações 



 

 

metodológicas, inclusive os trabalhos realizados com os livros seguem a 

orientação da pesquisa, pois sempre são estudados pela perspectiva teórica. 

[...] Outras questões comprovam a prioridade dada aos estudos teóricos e 
críticos em detrimento da leitura da obra literária. Os professores concedem 

maior importância às leituras autorizadas [...] Portanto, há a permanência de 

bibliografias bastante reconhecidas no campo da crítica, assim como a 
recorrência do cânone literário nas aulas de literatura brasileira. 

(SEGABINAZI, 2011, p. 218-219) 

 

Trata-se, por assim dizer, de um cenário de movimento inercial, em que a repetição 

dos modos de ensinar literatura, ou seja, as maneiras de conceber o texto literário e abordá-lo 

em sala de aula, gera o já mencionado efeito em cadeia, de cima para baixo: o que se faz no 

ensino superior tende a ser repetido na educação básica. A questão, então, aponta para a 

necessidade de se repensar amplamente o ensino de literatura justamente no nível superior, já 

que é ele que exerce influência determinante nos outros níveis de ensino. 

É necessário, no nível superior, um ensino de literatura que forme professores que 

sejam, acima de tudo, leitores autônomos, capazes de articular os conhecimentos de teoria e 

história literária à leitura dos textos literários, no momento em que se colocarem como 

mediadores de leitura. E é justamente neste ponto que o campo da Escrita Criativa pode 

oferecer contribuições significativas na direção dessas mudanças. 

 

Sobre a Escrita Criativa 

Criado ainda na década de 1930 nos Estados Unidos, com o objetivo de possibilitar 

uma formação universitária àqueles que desejam se tornar escritores, o campo acadêmico da 

Creative Writing só veio a se estabelecer no Brasil na primeira década do século XXI. Muito 

antes disso, porém, ainda na década de 1960, começaram a surgir no nosso país as oficinas 

literárias: ministradas por escritores e configuradas como espaços menos (ou nada) 

institucionalizados de trabalho com o texto literário, elas buscavam, e ainda buscam, atender 

àquele mesmo propósito de oferecer uma imersão ao ofício da escrita literária aos aspirantes a 

escritores. Pouco a pouco, as oficinas passaram a ser oferecidas no próprio contexto 

universitário, geralmente como atividades de extensão: 

 

Em 1966, foi criada na Universidade Federal da Bahia, uma «Oficina de 
Criação Literária», primeiro como atividade extracurricular, depois como 

disciplina opcional (desta experiência resultou a publicação de um romance 

escrito coletivamente). Houve ainda nos anos 60 uma experiência na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas é a partir da década de setenta 
que as oficinas começam a se multiplicar nas universidades brasileiras. 

Apenas para citar algumas universidades que nos anos 70 e 80 desenvolvem 

experiências nessa área, temos: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Marília (SP) 1972; Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Moura Lacerda 

(Ribeirão Preto, SP), 1975; PUC-RJ, sob a orientação do escritor e crítico 



 

 

Silviano Santiago, também em 1975; Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul, em 1977; Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 1978; 

Universidade Federal do Espírito Santo, em 1981; Faculdade de 
Comunicação Hélio Alonso (RJ), em 1981; Faculdade de Filosofia, Ciências 

e Letras de Cabo Frio (RJ), 1982; Universidade Gama Filho RJ, em 1983. 

(BARBOSA, 2012, p. 46) 

 

As oficinas literárias são, portanto, as precursoras da Escrita Criativa brasileira do 

século XXI – esta, por sua vez, assentada sobre as bases do ensino universitário, tanto em 

nível de graduação quanto de pós-graduação. Nesse sentido, a PUCRS ocupa uma posição de 

pioneirismo no país: primeiro, com a Oficina de Criação Literária, criada e ministrada pelo 

escritor Luiz Antonio de Assis Brasil em 1985, ligada ao Programa de Pós-Graduação em 

Letras e oferecida como atividade de extensão universitária; em seguida, a partir de 2006, 

com o acolhimento de trabalhos de criação literária, dentro do Mestrado em Teoria da 

Literatura; depois, com a criação da linha de pesquisa em Escrita Criativa, em 2009, e da área 

de concentração em Escrita Criativa, com cursos de Mestrado e Doutorado, em 2012; 

finalmente, com a implementação o Curso Superior de Tecnologia em Escrita Criativa, em 

2016 (PROGRAMA, 2018). 

Neste cenário, surgem diferenças significativas entre o novo campo da Escrita Criativa 

e os cursos de Letras – ou, sendo mais específico, entre a Escrita Criativa e a formação 

literária oferecida nos tradicionais cursos de Letras: embora ambos tenham o texto literário no 

centro de suas atenções, cada formação tem seu objetivo. E é essa não-coincidência de 

objetivos – formar escritores versus formar professores de literatura – que está na base das 

diferenças entre as práticas e concepções da Escrita Criativa em relação aos cursos de Letras. 

Ou seja, olhadas do ponto de vista dos cursos de Letras, que são a maioria – representam a 

norma, portanto –, as práticas e concepções da Escrita Criativa podem ser consideradas 

inovadoras. 

O que venho propondo em meu projeto de pesquisa de pós-doutorado, “Novos 

paradi mas para o ensino de poesia: a Escrita Criativa como método”, é justamente refletir 

sobre essas práticas e concepções inovadoras da Escrita Criativa e avaliar a sua aplicabilidade 

aos cursos de Letras. Isto significa: primeiro, tentar compreender teoricamente as implicações 

didático-pedagógicas de um conjunto de práticas originalmente destinado à formação de 

escritores; em seguida, analisar essas práticas à luz das carências detectadas na formação de 

professores de literatura pelos cursos de Letras; finalmente, propor, de maneira justificada, a 

relevância dessas práticas também para a formação de professores de literatura. 



 

 

O que pretendo fazer aqui é construir parte desse primeiro passo, colocando em 

perspectiva as novidades encontradas no ensino de Escrita Criativa em relação aos cursos de 

Letras. 

 

Escrita Criativa e inovação 

Diante do breve histórico exposto, podemos concordar com a definição da Escrita 

Criativa feita por Paul Dawson (2005, p. 22), que a entende, de forma bastante sintética, 

“como uma disciplina, isto é, como um corpo de conhecimento e um conjunto de práticas 

pedagógicas que operam através da oficina de escrita e estão inscritas no espaço institucional 

de uma universidade”
2
. E é desse conjunto de práticas pedagógicas em torno da oficina de 

escrita que se pode constatar a perspectiva inovadora da Escrita Criativa, em pelo menos 

quatro eixos de análise: definição do objeto de estudo, metodologia de ensino, avaliação e 

concepção de currículo. 

Quanto à definição do objeto de estudo, o primeiro ponto a assinalar diz respeito a um 

tensionamento entre a literatura – o objeto de estudo per se dos Estudos Literários – e sua 

relação com as atividades críticas e criativas. Na concepção convencional dos cursos de 

Letras, a crítica, entendida aqui como um “discurso so re”, e a  incluindo o que se entende 

por História Literária e Teoria Literária, é normalmente o meio e o fim do trabalho com o 

texto literário: o contato com o texto é mediado por outros textos que falam, direta ou 

indiretamente, sobre ele, e visa à produção de um discurso, seja ele teórico, histórico ou 

interpretativo, também sobre ele. 

A Escrita Criativa, mais do que simplesmente deslocar o foco da crítica para a criação, 

coloca a própria relação entre os termos em questão: 

 

A Escrita Criativa funciona como um espaço discursivo para dar 

continuidade ao debate sobre algumas das questões fundamentais dos 
estudos literários: o que é literatura, qual é a natureza do processo criativo e 

qual é a relação entre a criação e a crítica? É possível, então, ver as 

estratégias pedagógicas que sustentam as próprias oficinas de escrita como 

respostas a essas questões fundamentais. (DAWSON, 2005, p. 2)
3
 

 

A Escrita Criativa aparece, assim, como uma resposta de dimensão prática – o ensino 

estruturado a partir de oficinas – a questões de fundo filosófico – a natureza da literatura e da 

                                                             
2 Tradução minha. No ori inal: “[...] as a discipline, that is, as a body of knowledge and a set of pedagogical 

practices which operate through the writing workshop and are inscribed within the institutional site of a 

university”. 
3 Traduç o minha. No ori inal: “Creative Writin   unctions as a discursive site  or continuin  de ate over some 

of the foundational questions of literary studies: what is literature, what is the nature of the creative process, and 

what is the relationship between the creative and the critical? It is possible, then, to see the pedagogical strategies 

which underpin writing workshops themselves as responses to these foundational questions”. 



 

 

criação literária. Essa resposta, por sua vez, modifica o fazer pedagógico, ao mesmo tempo 

que é constantemente modificada por ele – afinal, é produto dele. 

O segundo ponto de inovação quanto à definição do objeto diz respeito à inserção do 

processo no horizonte do texto: 

 

A Escrita Criativa, a meu ver, o ereceu uma alternativa   palavra “literatura” 

no sentido de enfatizar o processo e não o produto. Assim, a lógica por trás 

do estudo da Escrita Criativa, em oposição ao estudo da literatura, não 

precisa ser aquela que a escrita se opõe à leitura, nem que se produz uma 
ficção criativa em vez de um ensaio não-criativo. O objeto de estudo em uma 

aula de Escrita Criativa, seja uma obra literária publicada ou um manuscrito 

de estudante, é examinado em termos do processo de sua criação, e não 
como artefato literário. Ou seja, a distinção não é entre o que os alunos 

produzem, mas o que eles estudam: texto como processo e não como texto 

como produto. (DAWSON, 2005, p. 38)
4
 

 

Cabe, aqui, sublinhar as várias instâncias que nos permitem tomar o texto literário 

enquanto processo, e não (apenas) como um produto fechado. Primeiro, texto como processo 

implica compreender a criação literária (e artística como um todo) como o resultado de um 

conjunto de escolhas, decisões, intenções, tentativas e posicionamentos da parte do autor, 

empreendidos ao longo do tempo. Implica, em suma, acentuar a dimensão do trabalho 

envolvido na criação – por mais variado, e por vezes pouco sistemático, que esse trabalho 

seja. Essa perspectiva, por si só, já é desestabilizadora do senso comum, que ou a ignora, ou 

mitifica o ato criativo e a figura do criador. E a visão do senso comum não é exclusiva de um 

público de não-especialistas, mas uma realidade dentro da própria concepção tradicional dos 

cursos de Letras, que de certo modo a confirmam quando não a colocam como objeto de 

debate. 

Em segundo lugar, conceber o texto como processo significa levar em conta, da 

posição de quem lê, não as circunstâncias em que ele foi construído, a história de sua 

construção, mas o fato em si de que ele foi construído. A consciência dessa dimensão 

construtiva possibilita, por sua vez, que o texto enquanto construção seja analisado, e, ainda, 

que os frutos dessa análise constituam uma forma de aprendizado. Essas estratégias de estudo 

são, em boa medida, o que Dawson (2005) nomeia como reading from the inside (“ler por 

dentro”) e reading as a writer (“ler como um escritor”), que serão retomadas logo adiante. 

                                                             
4 Traduç o minha. No ori inal: “Creative Writin , I su  est, o  ered an alternative to the word ‘literature’ in the 

sense that I emphasises process rather than product. Thus the logic behind studying Creative Writing as opposed 

to studying literature does not have to be that one writes as opposed to reads, nor that one produces a creative 

fiction rather than a non-creative essay. The object of study in a Creative Writing class, whether it be a published 

work of literature or a student manuscript, is scrutinised in terms of the process of its making, rather than as 

literary artefact. That is, the distinction is not between what students produce, but what they study: text as 

process rather than te t as product”. 



 

 

Por último, entender o texto como processo, da posição do aluno que é convidado a 

escrever, significa acolher a dimensão temporal do ato de escrita: uma escrita que implica 

planejamento prévio, reescritas, leituras de terceiros, etc. Essa terceira instância é, por sua 

vez, a possibilidade de fazer com que o aluno experiencie, na prática, as outras duas. E o fato 

de ocupar a posição de quem escreve, independente das qualidades literárias que o texto 

resultante venha (ou não) a demonstrar, é o que está em jogo: a autoria como parte ativa de 

um processo, e não necessariamente de um produto. 

É sem dúvida quanto à metodologia de ensino que a Escrita Criativa oferece a 

inovação mais conhecida: o formato de oficina. Por mais variadas que sejam as maneiras de 

organizar e ministrar uma oficina, o que a define como tal é o fato de que parte considerável 

do tempo seja destinado a atividades em torno da escrita literária. É o que, em diversos outros 

campos do ensino, costuma-se chamar de aula prática – da biologia às artes plásticas, 

passando pela química e a educação física. Ou seja, uma disciplina de literatura em formato 

de oficina significa uma disciplina em que uma série de conteúdos – um determinado gênero 

literário, ou mais de um, ou tópicos específicos de um deles – são abordados de modo a serem 

praticados – escritos – pelos estudantes da forma mais aproximada possível à maneira que 

eles ocorrem na literatura. Assim, em uma oficina de textos narrativos, por exemplo, pode-se 

trabalhar com a escrita de contos (dificilmente com a escrita de um romance, pela questão 

óbvia da dimensão), mas não só: também podem ser realizados exercícios sobre questões 

técnicas pontuais, que não obrigatoriamente gerem um texto completo, como a posição do 

narrador, o manejo do tempo, a descrição do espaço, a caracterização de uma personagem, a 

construção do diálogo, as transições de cenas, etc. 

Mas se a escrita literária é a faceta mais visível no formato de oficina – aquilo que, de 

certa maneira, instaura a inovação do ensino de Escrita Criativa em relação aos cursos 

tradicionais de Letras –, ela está longe de ser a única. É, na verdade, apenas a sua parte mais 

visível. Afinal, o ato de escrever é sempre acompanhado do ato de ler. Para Dawson (2005, p. 

88, grifos do autor), 

 

[...] uma vez que uma oficina de escrita difere de uma aula de literatura no 

sentido de que as produções avaliadas são ficcionais em vez de teórico-
críticas, a prática pedagógica da oficina é fundamentalmente a da leitura 

crítica. Em outras palavras, o que capacita a oficina de escrita a funcionar 

não é uma teoria da escrita, mas uma teoria da leitura (porque enquanto a 

oficina pode procurar desestimular o mito romântico do gênio espontâneo e 
sem orientação em favor do artesão modernista, um estudante pode ainda, 

em princípio, produzir seu trabalho em um flash de inspiração não-

analisável, sem conhecimento consciente das ferramentas de composição, e 
entregá-lo inalterado em relação às sugestões fornecidas na oficina). O modo 

como um trabalho é composto pelo aluno não é tão importante quanto o 



 

 

modo como ele pode ser lido em termos da abordagem crítica da Escrita 

Criativa.
5
 

 

É com base nesse deslocamento – de uma teoria da escrita para uma teoria da leitura – 

que as estraté ias de “ler por dentro” (reading from the inside) e “ler como um escritor” 

(reading as a writer) são colocadas em prática numa oficina. A primeira é definida por 

Dawson (2005, p. 71) como “a prática da escrita como meio de desenvolver a apreciação 

literária e a habilidade crítica”
6
. Quanto à segunda, Dawson (2005, p. 91, grifo do autor) 

e plica: “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”
7
. Para 

ambas as estratégias, portanto, o que está em jogo são o aprofundamento e o refinamento da 

capacidade de leitura do estudante. Um estudo de Assis Brasil et al. (2017), aliás, envolvendo 

alunos e ex-alunos do Mestrado e Doutorado em Escrita Criativa da PUCRS, aponta que 

“desenvolver a capacidade de leitura cr tica de o ras liter rias” é uma das atividades 

“consideradas pelos alunos [de Escrita Criativa da PUCRS] como mais importantes para a 

 ormaç o do escritor” (ASSIS BRASIL et al., 2017, p. 153). 

Acrescente-se, ainda no eixo da metodologia, que muito do que diz respeito à leitura, 

no formato de oficina, pressupõe leitura compartilhada: discussão, entre os próprios 

estudantes, tanto dos textos literários que funcionam como exemplos quanto das produções 

dos colegas. Isso significa, no mais das vezes, um reposicionamento da própria figura do 

professor, que deixa de ser o ponto de vista central – seja como detentor de conhecimento, 

seja como juiz – para se tornar um articulador dos diversos pontos de vista existentes na sala 

de aula. 

O terceiro eixo em que se podem situar as inovações da Escrita Criativa diz respeito à 

avaliação. Aqui também, a faceta mais evidente é aquela que coloca a seguinte situação: um 

texto com pretensão literária, escrito por um dos estudantes, é submetido ao crivo dos demais 

colegas e do professor. Tal situação instaura a própria dinâmica de uma oficina, organizada 

                                                             
5 Traduç o minha. No ori inal: “[...] while a writing workshop differs from a class in literary studies in the sense 

that assessable submissions are fictive rather than critical-theoretical, the pedagogical practice of the workshop is 

fundamentally on of critical reading. In other words, what enables the writing workshop to function is not a 

theory of writing, but a theory of reading (because while the workshop may seek to discourage the Romantic 
myth of spontaneous, untutored genius in favour of the Modernist craftsman, a student may still, in principle, 

produce work in an unanalysable flash of inspiration, without conscious knowledge of the tools of composition, 

and submit it unchanged by suggestions provided in the workshop). How a work is composed by the student is 

not as important as how it can be read in terms o  the critical approach o  Creative Writin ”. 
6 Tradução minha. No original: “[...] the practice of writing as a means of developing literary appreciation and 

critical skill”. 
7 Traduç o minha. No ori inal: “Students o  Creative Writin  are encouraged to read not merely for literary 

appreciation, but in order to aid their writing. This is what we understand by the term reading as a writer; 

readin  with the aim o  discoverin  ways to improve one’s own writin .” 



 

 

em torno da escrita e da discussão e análise do que foi escrito. O que se avalia, então, num 

percurso em que essa cena se repete a cada semana? 

Primeiro, é preciso atentar ao fato de que essa cena coloca os alunos, alternadamente, 

em posições distintas: a de autor e a de leitor crítico. Logo, a avaliação, em Escrita Criativa, 

precisa levar em consideração o desenvolvimento dos estudantes em ambas as posições – ou, 

mais especificamente, na capacidade de transitar entre essas posições e compreender as 

particularidades de cada uma delas. 

Mas a avaliação em Escrita Criativa não deixa de levar em conta, obviamente, aquilo 

que é escrito pelo estudante, isto é, a sua produção criativa. Assim, questões como qualidade 

literária e valor artístico vêm à tona. Dawson (2005) propõe uma diferenciação das bases da 

avaliação de acordo com o nível de ensino. No que diz respeito à graduação, ele diz: 

 

Os fundamentos para avaliação no nível de graduação têm menos a ver com 

o potencial artístico/mercadológico de um manuscrito do que com a sua 

capacidade de demonstrar, de alguma  orma, uma compreens o “do que 
funciona” de acordo com um modo de leitura organizado por um conjunto de 

princípios teóricos. Assim, a avaliação pode ser orientada pelo que os alunos 

consideraram dos comentários críticos de colegas e tutores em sua 
reformulação do material da oficina para a produção final. Desse modo, a 

proficiência ou o talento não precisam ser exibidos, não é necessário que se 

escreva bem, mas que o trabalho intelectual tenha sido feito. (DAWSON, 
2005, p. 116)
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Quanto aos cursos de Mestrado e Doutorado, nos quais a produção de uma dissertação 

ou tese tem uma dimensão maior, a discussão sobre qualidade e valor podem ser ampliadas. 

Ainda assim, não são o critério decisivo: 

 

No nível de pós-graduação, que funciona como uma formação profissional 

para escritores (ou uma qualificação de ensino para escritores já 
estabelecidos), é exigido que uma tese criativa seja de “qualidade 

pu lic vel”. Portanto, as bases para a concessão de títulos de pós-graduação 

podem parecer menos baseadas na capacidade acadêmica do que no 
potencial de transformação do trabalho em um produto para o mercado 

editorial. No entanto, n o é apenas a noç o de “qualidade pu lic vel” tirada 

de critérios para teses acadêmicas padrão, é realmente uma estratégia 

retórica, porque obviamente não há diretrizes estritamente determináveis 
para o sucesso numa publicação literária. Em vez disso, os textos produzidos 

em programas de pós-graduação são eventualmente avaliados e credenciados 

de acordo com sua capacidade de circular dentro da disciplina e das práticas 
de leitura determinadas institucionalmente. Ou seja, o manuscrito de pós-

                                                             
8 Tradução minha. No original: “The  rounds  or evaluation at the under raduate level are less to do with a 

manuscript’s artistic/commodity potential than its a ility to somehow demonstrate an understandin  o  ‘what 

works’ accordin  to a mode o  readin  or anised  y a set o  theoretical principles. Thus, evaluation can be 

guided by the extent to which students have considered the critical comments of peers and tutors in their 

redrafting of workshop material for final submission. Hence proficiency or talent need not be displayed, good 

writin  need not  e achieved,  ut intellectual work must  e done”. 



 

 

graduação deve, consequentemente, ser capaz de sustentar o tipo de 

escrutínio crítico que é aplicado aos textos publicados que circulam dentro 

da disciplina como exemplos de boa escrita. 
[...] Assim, a tese criativa, ou a capacidade de seu produtor, não é avaliada 

quanto ao seu potencial de ser difundida fora da universidade como uma 

mercadoria publicável; é avaliada de acordo com seu potencial para sustentar 
o escrutínio crítico, para ser aprovada por práticas específicas de leitura. 

Portanto, o essencial da Escrita Criativa são as teorias que a informam como 

um corpo de conhecimento, os procedimentos críticos que permitem que o 

trabalho na disciplina seja lido de uma determinada maneira. (DAWSON, 
2005, p. 116-117, grifo do autor)
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Assim, vê-se que, mesmo quando a questão da qualidade do produto – e com esse 

termo retorna-se à discussão inicial de problematização do objeto de estudo – aparece, ela é 

colocada em função das variáveis que fazem parte do processo: os modos de leitura e análise 

de textos, em boa medida. Consequentemente, há coerência entre a concepção do objeto de 

estudo, a metodologia de ensino e o processo de avaliação. 

Finalmente, o último eixo de inovações propostas pela Escrita Criativa analisado aqui 

é o mais amplo, e diz respeito à concepção de currículo. Além da criação de disciplinas que 

atendam às necessidades metodológicas de uma formação em Escrita Criativa – ou seja, as 

oficinas –, há a incorporação e a valorização de outras atividades como igualmente 

formativas. Palestras, encontros e bate-papos com escritores são as mais recorrentes, e não são 

novas em si, mas sim naquilo que trazem consigo: a valorização da produção contemporânea, 

a validação do autor como produtor de um certo tipo de conhecimento sobre literatura, o 

interesse pelo processo de criação como indagação sobre a natureza e o funcionamento do 

texto literário. 

Além disso, há que se considerar a realização de concursos literários organizados 

dentro das próprias instituições (caso, por exemplo, do Concurso de Poesia Falem Versos, 

realizado pelos cursos de Letras e Escrita Criativa da PUCRS desde 2014), ou o estímulo a 

participação em prêmios e concursos fora do ambiente universitário. Se essas não são 

                                                             
9 Traduç o minha. No ori inal: “At the post raduate level, which operates as a pro essional trainin   or writers 

(or a teaching qualification for already established writers), a creative thesis is required to  e o  ‘pu lisha le 

quality’. Hence the  rounds  or con errin  post raduate quali ications may seem to  e  ased less in the a ility 

for academic scholarship than in the potential for work to be transformed into a commodity for the publishing 

industry. However, not only is the notion o  ‘pu lisha le quality’ li ted  rom criteria  or standard academic 

theses, it is really a rhetorical strategy because there are obviously no strictly determinable guidelines for success 
in literary publishing. Rather, the texts produced in postgraduate writing programmes are eventually appraised 

and accredited according to their ability to circulate within the discipline and its institutionally determined 

practices of reading. That is, the postgraduate manuscript must eventually be able to sustain the sort of critical 

scrutiny which is applied to published texts that are circulated within the discipline as examples of good writing. 

[...] Thus the creative thesis, or the ability of its producer, is not evaluated on its potential to be circulated outside 

the university as a publishable commodity; it is evaluated according to its potential to sustain critical scrutiny, to 

be approved by specific practices of reading. Hence the essential nub of Creative Writing is the theories which 

inform it as a body of knowledge, the critical procedures which enable work in the discipline to be read in a 

certain way”. 



 

 

propriamente atividades curriculares, no sentido de que não integram oficialmente o histórico 

escolar dos participantes, são, ainda assim, atividades vistas como formativas. 

O que importa assinalar, ao fim e ao cabo, é que a concepção de currículo, para a 

Escrita Criativa, depende menos – ou não depende apenas – da relação professor-aluno como 

modelo de ensino e da sala de aula como espaço de aprendizado. E essas questões, por sua 

vez, com certeza fazem parte daquilo que se espera de uma universidade no século XXI. 

 

Considerações finais 

O campo da Escrita Criativa, ainda em processo de implementação e em franca 

expansão na universidade brasileira, tem se mostrado como um espaço de práticas inovadoras, 

no contexto das formações em Letras. Nesse sentido, esperamos ter colocado em evidência 

alguns dos pressupostos que geram tais inovações, bem como desdobramentos dessas 

práticas. 

Esse novo cenário criado pela Escrita Criativa tem potencial para se fortalecer não só 

enquanto área específica para a formação de escritores, mas como um terreno de reflexões 

teóricas e metodológicas capaz de influenciar positivamente o ensino superior de literatura 

como um todo. A integração de parte dessas novidades aos cursos de Letras, sobretudo no 

percurso de formação dos futuros professores de literatura da educação básica, diante do atual 

cenário de crise e estagnação, mais do que uma possibilidade, é uma necessidade: é uma 

alternativa que já existe e que vem dando resultados. 

 

 

Referências 

 

ASSIS BRASIL, Luiz Antonio et al. Percepções e perspectivas discentes nos cursos de pós-

graduação em Escrita Criativa da PUCRS. Navegações, v. 10, n. 2, p. 149-155, jul.-dez. 2017. 

 

BARBOSA, Amilcar Bettega. Da leitura à escrita: a construção de um texto, a formação de 

um escritor. Tese (Doutorado em Letras)– Programa de Pós-Graduação em Letras, Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul/Université Sorbonne Nouvelle, Porto 

Alegre/Paris, 2012. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10923/4096>. Acesso em: 18 set. 

2018. 

 

DALLA-B NA, Elisa  aria   ARTINS,  ilena Ri eiro. Desa ios na  ormaç o do 

licenciando em Letras como leitor e a sua atuaç o na educaç o   sica. Desenredo, Revista do 

Pro rama de P s-Graduaç o em Letras da Universidade de Passo  undo, v. 12, n. 2, p. 353-

375, jul./dez. 2016. 

 

DAWSON, Paul. Creative Writing and the New Humanities. London; New York: Routledge, 

2005. 

 



 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS DA PUCRS. Escola de Humanidades. 

Apresentação. 2018. Disponível em: <http://www.pucrs.br/humanidades/programa-de-pos-

graduacao-em-letras/apresentacao/>. Acesso em: 18 set. 2018 

 

SEGABINAZI, Daniela Maria. Educação literária e a formação docente: encontros e 

desencontros do ensino de literatura na escola e na Universidade do Século XXI. 2011. 299 f. 

Tese (Doutorado em Letras)– Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2011. 

 

 


