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OBJETIVO: 
Promover a reflexão e a discussão acerca da leitura, do leitor e da formação de leitores, 
pensando na sua complexa relação com o ensino de literatura.  Essa relação implica numa 
multiplicidade de aspectos: a questão da interpretação, noção, em geral, privilegiada quando se 
trata da presença da teoria literária no ensino de literatura; a experiência de leitura tal como 
contemplada pelos embates recentes das Teorias da Leitura e da Recepção, que colocam em 
xeque essa mesma noção de interpretação literária bem como o papel da leitura; a dimensão da 
formação de leitores que inclui também o âmbito da criação ficcional, nas suas mais diversas 
manifestações; a repercussão desses diferentes aspectos na discussão acerca do cânone escolar 
e de fenômenos que têm lugar na internet e em meios digitais. 

 
JUSTIFICATIVA: 
As questões concernentes ao leitor e à leitura, intrínsecas aos estudos literários, vêm tendo 
desdobramentos peculiares na contemporaneidade, na qual outros modos de ler, diferentes 
suportes para a ficção e a narrativa problematizam não apenas a noção de Literatura, mas 
também a de Experiência, incluída aí a de Experiência da Leitura. Esse é um aspecto fundamental 
que acompanha, de diferentes modos, o ensino da literatura. A disciplina procura, assim, ser um 
espaço para a tomada de contato com diferentes aspectos presentes na discussão de tais 
questões, ensejando reflexão e debate, de modo a contemplar um dos elementos centrais das 

relações entre literatura e educação: o leitor. 
 
PROGRAMA: 
1)Leitura e Literatura – ficção e narrativas canônicas e não canônicas e a formação de leitores 
no âmbito escolar. 
2) Teorias da Recepção, da Leitura e do Leitor na contemporaneidade. 
3) O leitor empírico, a interpretação e a experiência da leitura. 
4) Práticas da leitura: da crítica à escrita, da análise e interpretação à criação literária do próprio 
leitor. 

 
 
AVALIAÇÃO: 
Data de entrega do trabalho: 23 de junho de 2016 (em mãos, durante o horário da aula) 
Trabalho: pequeno ensaio de no qual sejam estabelecidas articulações (reflexões, indagações, 
problematizações, proposições etc.) entre elementos do conteúdo do curso e a experiência da 
prática docente do aluno, caso seja professor de literatura, ou entre elementos do conteúdo do 
curso e a experiência de leitor e de estudante de literatura, caso não seja professor. 
Critérios para avaliação: mobilização coerente e pertinente dos referenciais abordados no 

curso; pertinência da articulação entre conceitos, noções e referências vistas no curso e a 

experiência própria; clareza de redação; citação adequada das fontes consultadas. 

RECUPERAÇÃO:  
Data de entrega: em data a ser marcada 
Reelaboração do ensaio, a partir dos comentários resultantes da avaliação e resenha de texto 
teórico pertinente à questão nele tratada, indicado pela professora. 
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