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Relações entre literatura, leitura e educação em contextos adversos  
 

Objetivo: 
Tendo em vista a recente experiência vivida globalmente com a pandemia de Sars-Cov-2 e suas 
especificidades no contexto brasileiro, que aprofundou dificuldades e desigualdades já 
existentes, e com profundas repercussões no âmbito escolar, na literatura e na experiência de 
leitura, a disciplina pretende proporcionar um espaço para reflexão e discussão acerca do lugar 
que a leitura e a literatura têm (ou podem ter) hoje tanto no processo formativo amplo quanto 
na esfera da educação básica. Para isso, serão discutidas concepções e estratégias colocadas em 
circulação, assim como suas possíveis implicações posteriores tanto para o ensino de literatura 
quanto para a formação de leitores. 
 

Programa: 
1. A literatura na escola: do lugar concreto ao simbólico. 
2. Leitura literária: espaço íntimo e compartilhamento; meios tradicionais e novas tecnologias. 
3. O papel da ficção e das narrativas canônicas e não canônicas na formação de leitores de 
literatura no âmbito escolar. 
4. Mediação literária dentro e fora da escola, e literatura como mediação entre sujeito e esfera 
pública em contextos adversos. 
5. O lugar e o papel das teorias da literatura, da recepção e da leitura na educação básica. 
6. Práticas de leitura: da crítica à escrita; da análise e interpretação da obra à criação literária 
do(a) próprio(a) aluno(a) leitor(a). 
 

AVALIAÇÃO: 
Data de entrega do trabalho: 27 de junho de 2023 (via moodle) 
Trabalho: pequeno ensaio no qual sejam estabelecidas articulações (reflexões, indagações, 
problematização, proposições etc.) entre elementos do conteúdo do curso e a experiência da 
prática docente do(a) aluno(a), caso seja professor(a) de literatura, ou entre elementos do 
conteúdo do curso e a experiência de leitor(a) e de estudante de literatura, caso não seja. 
Maiores orientações serão dadas durante o semestre. 
Critérios para avaliação: mobilização coerente e pertinente dos referenciais abordados na 
disciplina; pertinência da articulação entre conceitos, noções e referências vistas na disciplina e 
a experiência própria; clareza de redação; citação adequada das fontes consultadas. 
RECUPERAÇÃO:  
Data de entrega: 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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