NOVOS PROGRAMAS DE PORTUGUÊS E ENSINO DA LITERATURA
ESPECIALISTA CONVIDADO: Doutor Cândido de Oliveira Martins, Universidade Católica Portuguesa

ENQUADRAMENTO
Os Novos Programas de Português – em funcionamento para o Ensino Básico e já homologados para o Ensino
Secundário – justificam uma breve formação actualizada sobre alguns temas, nomeadamente sobre tópicos que
podem contribuir para uma desejável revalorização do ensino da literatura.

OBJECTIVOS
–Sensibilizar para a necessidade da renovação do ensino da Literatura como capital estético-cultural e instrumento
de formação cívica;
–Justificar a relevância da contextualização histórico-cultural dos autores e obras literárias a estudar;
–Actualizar conhecimentos sobre a dimensão intertextual do texto literário enquanto texto complexo por excelência.

CONTEÚDOS
Este breve seminário de formação centrar-se-á em dois temas relevantes dos Programas de Português, sem
esquecer a sua articulação com a actual nomenclatura do Dicionário Terminológico:
A) Contextualização histórico-literária:
importância da moldura histórico-cultural para o estudo e a compreensão do texto ou obra literária, em diversos
momentos da história da literatura.
B) Didáctica da intertextualidade:
problematização da dimensão intertextual do texto literário e da sua relevância como instrumento didáctico em
sala de aula.

METODOLOGIA
Será implementada uma metodologia teórico-prática, adequada à natureza dos conteúdos e aos objectivos visados,
conjugando a exposição e a discussão teórica breve com a aplicação e problematização desses conhecimentos em
actividades de ensino da literatura em sala de aula, na disciplina de Português.
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