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INTRODUÇÃO 
 
 A aquisição da linguagem, segundo Bronkart (1999), se dá num 
processo no qual a criança se firma como sujeito, construindo, ao mesmo 
tempo, seu conhecimento de mundo e esse processo se dá na interação com 
os demais membros do grupo ao qual está inserida. O autor também afirma 
que é através do texto que a língua pode ser compreendida em seu 
funcionamento e não como um sistema abstrato de regras. Não o trabalho com 
o texto por si só, mas o texto em sua interação social e discursiva.  
 Uma vez que o texto é tido como elemento principal na compreensão de 
uma língua, vemos como é importante a interação entre língua e literatura nas 
aulas de Língua Estrangeira (LE) e propomos uma reflexão sobre o trabalho 
com textos literários nas aulas de LE acompanhando as mudanças 

RESUMO: De acordo com a teoria do interacionismo 
sociodiscursivo (BRONCKART, 1999) a base do ensino 
deve ser o texto, pois, a partir dele, a língua pode ser 
compreendida não como um sistema abstrato de regras, 
mas em seu funcionamento. Nesse sentido, propomos 
uma reflexão sobre a interação entre língua e literatura 
através do trabalho com textos literários em Língua 
Inglesa por meio de e-books, uma vez que a evolução 
tecnológica está transformando o ato de ler. Apesar das 
vantagens, os e-books não estão efetivamente presentes 
na escola, especialmente nas escolas públicas. A falta de 
suporte técnico e de preparo do professor para integrar 
essa nova tecnologia à sua prática cotidiana são alguns 
dos motivos dessa ausência. Para os que estão mais 
familiarizados com a era digital - os alunos -, e-books 
podem ser uma forma de ampliar o acesso à literatura, 
reinventando a forma de ler. A literatura está cada vez 
mais presente no ciberespaço e uma das formas são os 
e-books, que podemos ter acesso gratuitamente ou por 
um preço bem abaixo do livro impresso. 
 
PALAVRAS-CHAVE: e-books; textos literários; ensino 
de língua estrangeira. 
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tecnológicas e adotando o e-book como ferramenta para auxiliar nesse 
processo. 

Tradicionalmente, o trabalho com textos literários em (LE) tem sido 
reservado aos alunos com maior grau de conhecimento linguístico e, essa 
leitura, quando acontece, geralmente fica em um nível muito superficial, 
especialmente nas escolas públicas. É perceptível que há certa resistência em 
trabalhar com a leitura literária em sala de aula e essa resistência é mais forte 
quando se trata de LE.  

Entre os que resistem à possibilidade de trabalhar com literatura em LE, 
estão aqueles que consideram literatura como sendo apenas os clássicos, as 
narrativas longas e, portanto, com um grau de dificuldade elevado demais para 
se trabalhar em sala de aula. Porém, convém lembrar que narrativas curtas e 
poemas, por exemplo, também são literatura e que são esses textos menores 
que podem ser utilizados nas aulas de LE.  

Levando em consideração as mudanças tecnológicas ocorridas nas 
últimas décadas, que trouxeram a chamada era digital e consequentemente, 
uma “leitura digital”, substituindo, aos poucos o livro de papel pelo livro 
eletrônico, e que afetam principalmente a geração que está na sala de aula da 
educação básica hoje, é importante também pensar numa leitura literária 
digital. Assim, pensar o livro digital como uma importante ferramenta para o 
trabalho com o texto literário, tanto em língua materna como em LE.  
 Durante muito tempo o livro foi considerado algo sagrado, mítico, ao qual 
o acesso era privilégio de poucos. A partir da revolução industrial ele se tornou 
mais acessível, tanto economicamente quando em relação à linguagem, o que 
fez com que ele se tornasse mais popular. Porém, até os dias de hoje, o livro 
ainda conserva um valor que o aproxima de um objeto sagrado. “É, antes de 
tudo, um objeto simbólico, uma instituição e uma tecnologia, aos quais a cultura 
pós-Gutemberg confiou a tarefa de armazenar e fazer circular praticamente 
todo conhecimento considerado relevante. (BELLEI, 2002). 
Com o avanço da tecnologia, especialmente com a chegada da Internet, vemos 
uma transformação mais drástica em relação ao livro e, consequentemente, 
uma transformação no próprio ato de leitura.  “A informática trouxe uma 
transformação rápida e de longo alcance à maneira como transmitimos e 
consumimos textos, impondo seu próprio estilo de leitura.” (LYONS, 1999) 

Para Bellei (2002) há uma preocupação com o futuro do livro e essa 
preocupação não é irrelevante, porque existe, com a presença da informática e 
da evolução dos suportes eletrônicos de informações, a possibilidade do 
desaparecimento do livro impresso.   De acordo com o autor, muitos vêem essa 
mudança como “traumática”, uma vez que não se trata apenas de uma 
mudança física, mas também cultural. “A perda ou a modificação da natureza 
do livro [...] é muito mais do que a perda de um objeto de consumo. Significa, 
na realidade, a perda ou a mudança de uma instituição, e até mesmo, de um 
objeto mágico, um objeto sagrado, porque culturalmente transformado em 
fetiche (vale dizer, enfeitiçado).” 

Vivemos um momento de transformação em que não há uma certeza 
sobre o futuro do livro e isso tem preocupado especialmente quem trabalha 
diretamente com ele. Mas há consenso de que o livro digital está, aos poucos, 
conquistando o “espaço sagrado” ocupado pelo livro impresso e isso afeta a 
maneira como tratamos a questão da leitura e, consequentemente, da 
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Literatura e a maneira como estamos – ou deveríamos estar – pensando o 
trabalho com literatura em sala de aula. 
 
 
1. E-BOOK: CONTEXTO HISTÓRICO E CONCEITUAÇÃO  
 

Costuma-se dizer que o livro não sofre transformações tão profundas 
desde Gutemberg. Porém, para Lyons (1999), o surgimento da imprensa não 
trouxe transformações radicais na natureza do livro. O formato do livro 
continuou inalterado. Não houve imediatamente uma ruptura no tipo de livro 
publicado. “O livro impresso herdou muito das convenções do livro manuscrito, 
mas gradualmente impôs e desenvolveu seus métodos próprios de arrumação 
do espaço tipográfico”. Segundo o autor “foi preciso aparecer o computador 
para romper com a produção livreira tradicional”. 

O livro digital ou e-book (Eletronic Book) surgiu em 1970, com 
digitalização da Declaração da Independência dos Estados Unidos o que deu 
início ao Projeto Gutenberg. Fundado por Michael Hart, a filosofia do Projeto 
Gutenberg é disponibilizar informações, livros e outros materiais ao público em 
formatos que a maioria dos computadores, programas e pessoas possam ler. 
Atualmente, de acordo com o próprio site do projeto, o Projeto Gutemberg tem 
mais de 40 mil livros digitalizados em vários idiomas e formatos que podem ser 
baixados gratuitamente para leitura.  

Porém, pode-se dizer que a história do livro eletrônico é bem anterior ao 
Projeto Gutenberg. Começou em 1945 quando Vannevar Bush idealizou o 
Memex, artefato capaz de armazenar todos os livros, registros e comunicações 
de seu dono. Em 1968, Allan Kay, cientista norte-americano da Xerox 
Corporation, previu o aparecimento do Dynabook, ou livro dinâmico, espécie de 
computador portátil, de baixo consumo de energia, com o tamanho e aspecto 
de um livro. Em 1986, a Sony lançou mundialmente o Data Disc, um aparelho 
pouco maior do que um walkman, dotado de uma tela de cristal líquido e um 
pequeno teclado, sua forma de uso é exatamente igual à prevista para o 
Dynabook. No entanto, é a partir de 1998, com o Softbook, o Rocket e-Book e 
o Everybook que inicia uma evolução desses dispositivos de leitura. Os 
pioneiros eram caros, pesados e fracos em termos tecnológicos:  

 
Atualmente os modelos são mais sofisticados e de maior 
capacidade que os anteriores, permitindo uma leitura agradável 
equiparando-se à experiência de ler em um suporte impresso. 
Destacam-se os modelos da Sony e Amazon, respectivamente 
o Sony Reader e o Kindle, e-books com processadores mais 
rápidos, maior duração de bateria, permitindo o 
armazenamento de milhares de livros, além de possibilitar a 
almejada convergência de mídias, tais como a reprodução de 
arquivos de áudio, busca por uma seleção de jornais e revistas 
eletrônicos, e envio de e-mails utilizando conexões Wi-Fi. 
(SILVA & BUFREM, 2001) 
 

Ainda não há consenso sobre a definição do livro digital. O livro 
eletrônico ainda não possui um só termo para designá-lo (e-Book,  i-Book, Livro 
Eletrônico, Hipertexto, Livro Digital, etc.) ou uma conceituação única. Ainda se 
discute o que pode ser considerado livro digital. Alguns autores definem que 
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livro digital é qualquer livro que pode ser lido em meio eletrônico (inclusive os 
livros digitalizados). Outros acreditam que apenas o livro produzido para ser 
digital pode ser considerado e-book.  

Também não há um consenso sobre os formatos dos arquivos dos livros 
digitais. Existe uma infinidade de formatos disponíveis o que dificulta um pouco 
o acesso. É mais comum encontrarmos livros digitalizados em formato pdf. 
Porém, para os livros efetivamente digitais, aqueles que são produzidos já em 
formato eletrônico, há uma tendência maior para se usar o formato ePub, pois 
segundo os especialistas, trata-se de um formato mais compacto e aceito em 
diversas plataformas.  

Alguns estudos apontam que o leitor do livro digital espera encontrar no 
e-book algo, pelo menos, visualmente parecido com o formato do livro 
impresso. Assim, para os que conservam a nostalgia do livro impresso, existem 
os programas que simulam virtualmente a ação de manusear o livro. Inclusive 
com ruído semelhante ao emitido pelo papel no momento de virar a página. 

Como se o contato fosse recuperar e renovar o “contrato”, a “confiança” 
que já está na memória afetiva do leitor, remetendo às características do livro 
impresso. (LACERDA & MACEDO, 2011) 

Assim como qualquer novidade no meio tecnológico a princípio pode 
assustar e preocupar, o e-book também trás preocupações. Murray (2003), 
falando sobre a informática, de forma geral, mas que pode ser aplicado ao livro 
eletrônico, afirma que “o nascimento de um novo meio é ao mesmo tempo 
estimulante e assustador. Qualquer tecnologia industrial que estende 
dramaticamente nossas capacidades também nos torna inquietos por desafiar 
nosso conceito da própria humanidade”.  

Lyons (1999) lembra que “a revolução eletrônica tem inspirado algumas 
reações extremadas: de um lado, nostalgia pelo antigo, misturada a uma dose 
de pânico; de outro, um entusiasmo ingênuo com relações às promessas do 
futuro”. Assim acontece com o e-book. Nota-se que de um lado está um público 
exageradamente otimista em relação ao futuro do livro digital e de outro, os que 
conservam o medo do rompimento e a persistência em continuar com aquilo 
que já é conhecido e seguro. 
 Murray (2003) ressalta que “o computador não é inimigo do livro. Ele é 
filho da cultura impressa, o resultado de cinco séculos de investigações e 
invenções organizadas e coletivas que o texto impresso tornou possível”.  

Entre as vantagens de se usar o e-book podemos citar a busca pela 
informação de forma mais rápida e facilitada; a possibilidade de fazer 
anotações sem rasurar o livro; a praticidade de carregar uma “biblioteca inteira 
no computador”; economia de espaço; benefícios para o meio ambiente com a 
economia de recursos naturais menos descarte de papel.  

Entre as desvantagens, podemos citar a perda da sensação física do 
livro que para muitos é ponto fundamental. O problema da acessibilidade 
também é preocupante, devido aos contrastes sócio-econômicos e culturais 
que restringe o acesso a quem possui os meios e a quem sabe utilizá-los.  

Apesar de se falar muito em inclusão digital, os desafios são grandes 
nesse sentido, pois ainda é uma minoria da população que tem acesso ao livro 
digital. Outra desvantagem é a obsolescência, uma vez que a Internet, e a 
informática, de modo geral, são espaços em constante transformação. “Um 
documento digital não depende somente do programa especifico em que foi 
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gerado para funcionar, mas de uma série de ferramentas compostas por 
equipamentos e por programas de computação”.  

Há também, entre as desvantagens, a preocupação com a segurança 
em relação aos direitos autorais e a preocupação com problemas de saúde que 
a exposição à tela por longas horas pode trazer à visão. Alguns também 
colocam entre as desvantagens uma possível demissão em massa dos que 
trabalham especialmente no mercado editorial, com o “desaparecimento” do 
livro impresso.   (a literatura no compasso virtual) 
 Alguns acreditam que levará muito tempo para que haja uma mudança 
efetiva. “o próprio livro foi combatido pelos epígonos da cultura elitista da Idade 
Média. Os benefícios da impressão mecânica não se impuseram de imediato. 
Durante muito tempo ela dividiu a cena com os pergaminhos, até se consolidar 
como meio que possibilita uma circulação social mais rápida, barata e 
abrangente. As sociedades valem-se de distintas tecnologias de comunicação, 
ao mesmo tempo”. (a literatura no compasso virtual) 

Para Murray (2003) é comum que as mudanças não aconteçam 
bruscamente. É necessário um tempo para aprimoramento. Segundo a autora, 
em 1455, Gutenberg inventou a prensa tipográfica, porém foram necessários 
mais de 50 anos de experimentação para se estabelecer o formato como 
conhecemos hoje. Assim, o livro digital, também necessita de um tempo para 
ser aprimorado.  

 
 

2. E-BOOK COMO FERRAMENTA PARA TRABALHAR COM 
TEXTOS LITERÁRIOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA SALA 
DE AULA 
 

Há algum tempo a discussão sobre utilização do texto literário nas aulas 
de LE vem sendo fomentada e polemizada. Alguns acreditam que não há 
possibilidade de trabalhar o texto literário em sala de aula e outros veem na 
leitura literária uma forma bastante eficaz de aprendizado de uma língua, 
especialmente de língua estrangeira.  

Sobre a importância de se utilizar a literatura em LE, Mariz (2007) 
ressalta que o texto literário é uma das formas mais férteis de viver a 
experiência em um mundo diferente. “Como documento autentico, destituído de 
intenções pedagógicas, esse texto contribui para o tratamento não somente 
das questões da língua e literárias, propriamente, mas estimula também a troca 
de fatores interculturais”. (MARIZ, 2007) 

A autora lembra que o texto literário merece um tratamento diferente de 
outros tipos de textos em sala de aula de língua estrangeira, devido à sua 
natureza polissêmica. Pode-se considerar que o ideal para esse tratamento é 
priorizar o documento integral, pois o uso dos excertos, presentes nos manuais 
de ensino, poderiam provocar um esvaziamento dos sentidos da própria 
literariedade.  
 Assim, o acesso e compartilhamento desse documento integral, pode 
ser facilitado com a utilização das novas tecnologias, através especialmente, 
do e-book.  É crescente a disponibilização de material digital com obras 
literárias em diversos sites ou blogs relacionados à literatura. A facilidade com 
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que se tem acesso a obras completas para download é um exemplo de como a 
literatura está cada vez mais acessível.  
 Enquanto os mais conservadores e nostálgicos veem com certo medo e 
até mesmo aversão as transformações que estão ocorrendo com o livro – e 
nesse público podemos incluir a maioria dos professores, principalmente das 
escolas públicas - , as novas gerações, mergulhadas na chamada era digital, 
certamente não vêem com tanto “trauma” essas transformações encaram com 
mais naturalidade essa nova maneira de ler. E, possivelmente, uma vez mais 
familiarizados com os recursos tecnológicos, terão mais oportunidade de 
acesso aos livros digitais e, consequentemente, à literatura. 

Além das obras gratuitas, há a comodidade de adquirir um livro digital 
por um preço bem abaixo do que se paga num livro impresso, usando cartão 
de crédito ou boleto bancário. Essas obras podem ser baixadas e lidas seja no 
computador, no celular ou em outros dispositivos para leitura digital (tablets, e-
readers). “Através da internet, produziu-se uma maior democratização no que 
concerne à aprendizagem de literatura no, âmbito educacional. O que antes só 
era possível ler numa biblioteca, hoje pode ser encontrado na rede não só para 
leitura, mas também para download”. (CORRREIA, 2008) 

Apesar da leitura não ser um hábito frequente entre os brasileiros, 
estudiosos da área acreditam que o livro digital conquistará um público que não 
tem muita afinidade com os livros tradicionais – os livros impressos – e  que 
tem mais afinidade com os meios eletrônicos. O livro digital é visto como um 
caminho para democratizar tanto o acesso, quanto à produção de literatura. E 
assim, pode também ser um caminho para proporcionar o acesso e o trabalho 
com textos literários em LE na sala de aula. 

A Internet dispõe de uma infinidade de materiais literários. Não apenas 
livros digitais, mas uma diversidade de sites que tem por função a produção e 
propagação da literatura.  Assim, a Internet é vista como uma excelente 
ferramenta para a disseminação e preservação do material literário, como 
afirma Moraes:  

 
Qualquer suporte que dissemine informações favorece, em 
maior ou menor grau, a socialização da cultura — e parece 
indubitável que a infra-estrutura das redes constitui um 
poderoso canal de distribuição. Ela descentraliza e barateia o 
processo editorial, libertando-o do atrelamento inevitável às 
diretrizes mercadológicas, industriais e mediáticas. As 
ferramentas eletrônicas contribuem igualmente para preservar 
a memória literária, em acervos digitais com gigantesca 
franquia para estocagem. Obras raras voltam a ser acessíveis. 
Sem contar as inovações de escrita e leitura que se 
descortinam nas narrativas hipertextuais”. (MORAES, 2012)  
 

Segundo Levy (1996), o texto literário digitalizado oferece ferramentas 
diversificadas de leitura de maneira rápida e atraente. Dentro de uma página na 
internet o pesquisador pode ler um texto e clicar sobre algum link e entrar numa 
nota explicativa ou referencial daquele contexto em conexões múltiplas. Assim, 
a leitura torna se mais interativa.  

A presença de um suporte digital para a leitura tem reinventado a forma 
de ler. Ler um livro em formato digital, mesmo que apresente o mesmo 
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conteúdo e a mesma estrutura visual do livro impresso, apenas transportado 
para a tela do computador, é um ato diferente. 

 
O processo de surgimento e difusão do texto eletrônico contém 
[...] uma ruptura com os modos de leitura que o antecederam, 
razão pela qual a análise das formas de apresentação e uso do 
livro permite que se transcendam as interpretações limitadas a 
uma dimensão tecnológica, em prol de uma ampliação da 
análise para situações que caracterizam o cenário da vida 
cotidiana. A revolução do texto pode envolver a criação, o 
acesso e a intervenção sobre informações estratégicas, sejam 
de natureza econômica, política, científica ou ética, de qualquer 
forma, informações sobre a informação. (BUFREM& 
SORRIBAS, 2009) 
 

A possibilidade de uma maior interação com o texto também é descrita 
por Eco (2003).  “Os personagens literários correm o risco de se tornarem 
evanescentes, móveis, inconstantes, e de perderem aquela fixidez que nos 
obrigava a não negar seus destinos”. E acrescenta que o hipertexto permite 
viajar através de um “novelo textual, sem necessariamente ´desfiar` toda 
informação que contém”. 

Com a presença dos livros digitais, pode-se dizer que a literatura passou 
a possuir uma proximidade com as tarefas cotidianas. A mesma tela que se 
usa para fazer trabalhos técnicos, enviar mensagens, se relacionar, tem 
também um espaço para a literatura.  

A relação dos leitores com os livros dependem não apenas do texto 
(conteúdo) mas também do suporte. “Somos frequentemente lembrados que 
autores escrevem textos, não escrevem livros. A forma física do texto, na tela 
ou no papel, seu formato, a disposição do espaço tipográfico na página, são 
fatores que determinam a relação histórica entre leitor e texto.” (LYONS, 1999. 
Pg. 12) 

Sobre isso, Eco (2003) afirma que “é verdade que objetos literários são 
imateriais apenas pela metade, pois encarnam-se em veiculo, que de hábito, 
são de papel. Mas houve um tempo em que se incorporavam na voz de quem 
recordava uma tradição oral ou mesmo em pedra. E hoje discutimos o futuro 
dos e-books”.  

Paulino (2009) lembra que “não se pode definir, ainda, se o livro 
eletrônico é um continuador do livro tradicional ou uma ruptura total com os 
antigos padrões de leitura, mas é consenso que é uma quebra com os antigos 
padrões materiais.” 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Assim como a imprensa não modificou imediatamente a vida dos 
cidadãos mais comuns na época de Gutenberg, que continuaram com a 
tradição oral, uma grande parcela da população que não tem acesso aos meios 
eletrônicos continuará ainda por muito tempo utilizando o livro impresso. 

No Brasil ainda são muitos os desafios para uma maior popularização do 
e-book. Grande parte da população não tem acesso aos suportes (computador, 
celular, tablets, entre outros), pois o custo desses equipamentos é alto. O 
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sistema de comunicação no Brasil também é um problema, uma vez que a 
conexão é lenta e deficitária. Outro desafio é a própria falta do hábito de leitura 
da população e a falta de incentivo do governo a projetos relacionados a essa 
questão. Além disso, há certa resistência dos mais nostálgicos em aceitar que 
o livro digital também é livro. O apego sentimental, muitas vezes, impede que 
alguns aceitem subitamente a mudança. 

No entanto, apesar das resistências e dos desafios, o e-book está cada 
vez mais presente. Não se trata de uma substituição radical do livro impresso 
pelo livro digital, porém, o aparecimento do livro eletrônico fez com que a 
procura pelo livro impresso diminuísse.  

Sabe-se que há um longo caminho ainda para que o acesso ao livro 
digital se torne popularizado. Porém, acredita-se que o e-book possa ser uma 
forma eficaz de propagação do hábito da leitura. Fala-se em uma leitura 
diferente, uma leitura mais interativa, proporcionada pelo hipertexto. Uma 
leitura que atrai, principalmente, os jovens, que estão mais familiarizados com 
as novas tecnologias e que não possuem uma íntima relação com o livro 
impresso. 

 Uma vez que a era digital pode proporcionar a democratização da 
leitura, o acesso às obras literárias também é facilitado. As novas tecnologias 
trouxeram uma vasta possibilidade de acesso à literatura que não se restringe 
apenas aos livros digitais. Conteúdos que discutem e disseminam a literatura 
estão cada vez mais presentes no ciberespaço. Uma infinidade de ferramentas 
que discutem, propagam e produzem literatura estão sendo cada vez mais 
utilizadas, tais como blogs, sites de revistas e jornais literários, redes sociais, 
entre outros.  Direta ou indiretamente essas ferramentas acabam levando o 
leitor a “beber na fonte”, ou seja, a se interessar pela obra e muitas, vezes 
fazer o download e lê-la em formato digital.  

Apesar dos inúmeros desafios nas escolas públicas, é possível trabalhar 
com o livro digital e acompanhar essa evolução. É possível também aproveitar 
o e-book para o trabalho com textos literários nas aulas de Língua Estrangeira. 
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