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INFORMATIVO DE CURSO 

NOME DO CURSO: LER MULHERES E (RE)PENSAR PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA EM SALA DE AULA 

Modalidade:   (x) Hí

íí

íbrido  (  ) Presencial 

Gerência Gerê
êê

ência de Formação, Pesquisa e Desenvolvimento Profissional dos Eixos Transversais e das Oficinas Pedagó
óó

ógicas 

Objetivo geral: 

Dar continuidade ao processo formativo iniciado pelas/os cursistas do Programa Mulheres Inspiradoras: política de 

valorização de mulheres a partir de práticas de leitura e escrita na rede pública de ensino do Distrito Federal, 
fortalecendo as ações em rede dessas/desses profissionais e contribuindo para a ressignificação das práticas de leitura e 
escrita em sala de aula, para atuar como profissionais críticas/os e protagonistas no desenvolvimento de projetos de 
leitura e escrita em suas unidades escolares. 

Carga horária: Total: 60h Horas diretas: 30h (10 encontros presenciais) 
Horas indiretas: 

18h 
AVA: 12 horas 

Público-alvo: Preferencialmente professores que já realizaram o Curso Mulheres Inspiradoras em 2017 ou 2018 

Pré-requisito: Sem pré-requisitos 

Critérios de seleção:  

Nº de Vagas: 
Turma A: 20 vagas – segunda-feira, turno matutino 

Turma B: 20 vagas – quinta-feira, turno vespertino 

 

Apresentação do curso: 

Este curso integra o Programa Mulheres Inspiradoras: política de valorização de mulheres a partir de práticas de leitura e 
escrita na rede pública de ensino do Distrito Federal, e tem o intuito de dar continuidade ao processo formativo iniciado 
pelas/os cursistas desse Programa, fortalecendo as ações em rede dessas/desses profissionais e contribuindo para a 
ressignificação de suas práticas. A experiência profunda da leitura na vida das pessoas sustenta a literatura mais do que a 
própria materialidade do texto. É em torno dessa centralidade da leitura que fundamentamos este curso. Entendendo essa 
ampla atividade como algo que vai além do cânone e do debate de especialistas: sendo também oralidade e pluralidade 
de experiências, abarcando, no nosso caso, professoras/es da rede pública de ensino do Distrito Federal. A leitura e a 
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análise de obras literárias em prosa e poesia escritas por mulheres brasileiras serão os eixos centrais deste curso, cujo 
instrumento de elaboração dos processos de leitura será o diário de leitura, que será elaborado por cada cursista ao longo 
do semestre. A partir do entrelaçamento das histórias de cada cursista com as apresentadas nas obras a serem lidas – que 
trazem experiências de escritoras que se dedicaram à escrita de si –, bem como com as de outras pessoas, será pensado e 
repensado o modo como lemos os textos. Desse modo, articulamos um curso em que a leitura (tomada em sentido 
amplo) do outro permitirá a escrita da própria leitura. E a escrita da própria leitura pelas/os professoras/es cursistas 
possibilitará que elaborem diferentes formas de levar a leitura para sua realidade docente, reconstruindo seus próprios 
modos de incentivo e prática da leitura por suas/seus estudantes. Serão lidas as seguintes obras literárias: Quarto de 

despejo, de Carolina Maria de Jesus (1960); Hospício é Deus, de Maura Lopes Cançado (1965); Reino dos bichos e dos 

animais é o meu nome, de Stela do Patrocínio (2001); Mulheres de Tijucopapo, de Marilene Felinto (1984); A noite 

escura mais eu, de Lygia Fagundes Teles (1995); Becos da memória, de Conceição Evaristo (2006); Cartas de uma 

menina presa, de Debora Diniz (2018). 

Conteúdos: 

- Conceitos de leitura;  
- Concepções de leitor: leitor ideal e leitor empírico; 
- Construção de Metodologias ativas; 
- Educação em e para os Direitos Humanos; 
- Escrevivência como conceito; 
- Escrita de si; 
- Estratégias de fomento à leitura ativa e crítica em sala de aula; 
- Gêneros e tipos textuais; 
- Histórico da Estética da Recepção; 
- Historiografia literária, a participação das mulheres; 
- Noções de cânone literário e valor literário; 
- O exercício da crítica literária especializada; 
- Professoras/es como intelectuais transformadoras/es e protagonistas da própria prática. 
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Turma Local e endereço 
Período do curso 

Dia da semana Turno 
Horário de aula 

Início Término Início Término 

T1 EAPE - SGAS 907 AE lt 01 25/03/19 24/06/19 Segunda-feira Matutino 08h30 11h30 

T2 EAPE - SGAS 907 AE lt 01 28/03/19 27/06/19 Quinta-feira Vespertino 14h00 17h00 

 
Diretoria - DIAP 

___/___/______ 

Diretoria - DIDEP 

___/___/______ 

Chefia do EAPE 

___/___/_____ 

 


