
  

MINICURSO: MOSTRA OXE DA LITERATURA BAIANA CONTEMPORÂNEA 

CARGA HORÁRIA: 3h DIA E HORÁRIO: 21 – das 14h às 17h 

PROPONENTE: Maria das Graças Meirelles Correia 

EMENTA 

O minicurso Mostra Oxe da literatura baiana volta-se para práticas de mediação leitora, 
envolvendo atividade como círculo de leitura, sarau de poemas e performances literárias.  O aspecto 
inovador do curso recai sobre a escolha dos textos a serem lidos e apreciados: a seleção privilegiará a 
produção baiana contemporânea. Nesse sentido, abarcará a produção literária da Bahia compreendida 
em um período de 50 anos, dos finais da década de 70 do século XX aos dias atuais, apresentando, desta 
maneira, autores baianos – tanto nascidos na Bahia quanto aqueles que selecionaram o estado como seu 
local de moradia e nicho de produção criativa – representativos da produção literária nacional e, por sua 
vez, tanto já integrem o cânone literário de crítica e mercado quanto autores ainda sem visibilidade 
nacional, mas com qualificada produção no campo da literatura contemporânea. O minicurso será 
dividido em três etapas: 1 - apresentação dos possíveis conceitos de literatura baiana e de os 
mecanismos do mercado editorial no estado; 2 - círculo de leitura de textos pré-selecionados e 
apresentação do perfil biográfico dos respectivos autores; 3 - distribuição de material para que os 
participantes selecionem material\textos em grupos e preparem uma breve performance para que 
possam apresentá-los. Deste modo, com vistas a preparar os participantes para atuarem em atividades 
de mediação de leitura, serão ofertadas, de modo panorâmico, tanto informações sobre a leitura quanto 
treinamento em procedimentos de mediação leitora, bem como técnicas de corpo e atuação 
performática para despertar possibilidades na inserção da literatura em espaços diversos. As explicações 
sobre o funcionamento do mercado editorial visam ainda a esclarecer dúvidas para aqueles que desejam 
publicar livros e divulgar materiais de cunho literário. 

O ato de ler é um fenômeno complexo: um investimento de energias e procedimentos, histórias 
e expectativas que pode promover resistências, distrações e afetividades. Para qualificar o ato de ler é 
necessário amplificar o olhar para perceber o quão multifacetado é, efetivamente, a leitura. Tais 
considerações, por sua vez, suscitam questionamentos acerca das estratégias e métodos que devem ser 
utilizados para fomentar práticas leitoras de modo a desenvolver a competência para leituras. São 
diversas as maneiras de ler como diversos são os textos e os objetivos de leitura. Quanto à leitura 
literária, para que o leitor desenvolva habilidades de lidar com a linguagem plurissignificativa, faz-se 
necessário ser submetido a processos de formação, que, a priori, despertem a criatividade do leitor e não 
aos processos escolares os quais, em sua maioria, evidenciam a abordagem tradicional e autoritária 
referente ao ensino da Literatura. 

 

BREVE CURRÍCULO DA AUTORA 

 
Graduada em Letras Vernáculas com Língua Estrangeira pela Universidade Federal da Bahia 

(1998); mestre em Letras e Linguística pela Universidade Federal da Bahia (2006) e doutora em Cultura e 
Sociedade pela Universidade Federal da Bahia (2011). Atualmente é docente do Instituto Federal da 
Bahia - IFBA campus Santo Amaro, onde desenvolve atividades de pesquisa e extensão junto a 
comunidades da Baía de Todos os Santos e do Recôncavo, focando os seguintes temas: pesca artesanal, 
etnografia, oralidade, fotografia, identidade, cultura e educação. Coordena o Projeto Oxe: literatura 
baiana contemporânea que atua no estudo e divulgação da leitura de textos literários de autores baianos 
contemporâneos. 



  

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Computador e projetor com acesso à internet. 

REFERÊNCIAS 

http://www.cultura.ba.gov.br/arquivos/File/Setorial_de_Leitura_2016.pdf 
http://www.cultura.ba.gov.br/arquivos/File/Literatura_2016.pdf 
http://www.cultura.ba.gov.br/arquivos/File/Setorial_de_Livro_2016_FPC__1.pdf 
MEIRELLES, Gal. Por poesia, criatividade e amor: reflexões sobre literatura e ensino. In:Rossoni, Igor. 
Cenas Brasileiras: ensaios sobre literatura. Salvador: Vento Leste, 2012, p. 9-27.    

PRÉ-REQUISITOS 

Não há. 

VAGAS 

30. 

 


