MINICURSO
MC11 - Educação literária e Ensino da Literatura no Básico e Secundário

Docente: Pedro Balaus (ESE - Instituto Politécnico de Coimbra -Portugal)

CARGA HORÁRIA TOTAL: 4 horas

RESUMO:
Os atuais documentos curriculares para o ensino básico reequacionam o ensino da literatura
e colocam aos professores importantes desafios exigindo-lhes, também, novas formas de
trabalho. Atendendo a que as alterações programáticas abrem sempre outras vias e
perspetivas, cabe aos docentes repensar os modos como ensinam literatura. Este minicurso
visa discutir e sistematizar algumas soluções didáticas sobre os modos como os professores
podem trabalhar o texto de literatura em diferentes graus de escolaridade e, sobretudo,
questionar se a forma como o fazem corresponde, cabalmente, ao desígnio da educação
literária: formar um leitor. Têm o leitor, o texto e o contexto o mesmo peso e importância
neste processo?
Assim, de entre os principais objetivos deste minicurso, destacaríamos os seguintes:
1. Identificar as fronteiras, os contributos e as transferências de saber no âmbito da
didática do Português;
2. Verificar as distinções/interdependências
entre as diferentes fases de
aprendizagem da leitura ao longo dos ciclos de ensino;
3. Distinguir as principais especificidades e interseções entre o ensino da leitura e a
didática do texto literário;
4. Mapear os obstáculos (in)transponíveis ao longo do processo de formação do leitor
de literatura em contexto escolar;
5. Definir as linhas mestras no que toca ao relevo e alcance do cânone literário para
um ciclo de ensino;
6. Sugerir vias e trajetos alternativos para trabalhar o texto literário em território
escolar;
Apontar desafios e soluções capazes de consolidar o hábito da leitura literária a longo termo.

SUGESTÕES DE LEITURA:
Atendendo à copiosa bibliografia no âmbito do ensino da leitura em geral, e da formação do
leitor de literatura em particular, e ainda à natureza do curso e ao público heterogéneo ao
qual se destina, não são indicadas referências bibliográficas obrigatórias, embora ao longo
do minicurso se convoquem os vários contributos e lastros teóricos neste domínio.
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