Ação de Formação
“Encontro de Literatura Infantil e Juvenil: entre a Literatura e a Ciência:
rota(s) para a formação de leitores”
Modalidade

Curso de Formação

Registo Acreditação

CCPFC/ACC-89661/17

Duração

15 horas

Formador(a)

Carla Fernandes, Filomena Pedroso e Helena Duque

Destinatários

Educadores e professores do Ensino Básico e Secundário

Local da Formação

Ver cronograma

Nº de vagas

70

Razões justificativas da ação
Os desafios colocados aos sistemas educativos da União Europeia pela Estratégia Europa 2020 exigem que os
agentes pedagógicos implementem dinâmicas de aprendizagem favorecedoras da aquisição não só de saberes, mas
também de atitudes, competências e valores, indispensáveis ao exercício de uma cidadania responsável. Se cada
estado membro procura atualmente elevar os níveis de educação, encontrar-se-á a favorecer a formação integral das
crianças e jovens. Nesse sentido, a transversalidade do conhecimento configura-se como uma vertente fundamental da
formação dos professores/educadores, com especial ênfase para a atuação da biblioteca escolar.
Considerando também a prossecução de uma política nacional de ciência aberta, orientada para a promoção do acesso
aberto ao conhecimento e para sua apropriação social, há que empreender estratégias para sustentar esse alcance.
Importa, pois, construir uma sociedade mais participada, em que o indivíduo possa desempenhar um papel mais ativo e,
de preferência mais informado.
A leitura adquire, nesta perspetiva, uma função primordial, quer na sua vertente informativa (código para os saberes),
quer na sua vertente ficcional (código para o saber estar e para o saber ser). É nesta relação de complementaridade
que se cruzam a ciência e as artes, especificamente a literatura. De facto, são ambas expressão do ser humano - uma
no campo da objetividade, outras no da subjetividade - descrevendo o Homem na sua essência.
As conexões que se podem estabelecer são múltiplas e devem ser incentivadas, sob pena de coartarmos sempre uma
das partes que compõem o indivíduo. A capacidade de agir criticamente sobre o que se conhece sustenta o avanço
científico e tecnológico, havendo um certo consenso quanto à importância da reflexão e do espírito crítico na educação
científica escolar, contrariando a propensão para transmitir e assimilar informações de forma passiva. Assim, torna-se
evidente a necessidade de aproximar a leitura de ciência e a leitura de ficção, dado que a ciência e a literatura são parte
do todo indivisível do humano.
Na verdade, a vontade de perceber o mundo e aceder ao conhecimento, assente nas competências leitoras, por um
lado, e as artes, que despertam o sentido reflexivo, por outro, devem ser trabalhadas de forma transdisciplinar. A
exploração da leitura relacionada com a ciência no âmbito do ensino/educação parece apontar para um potencial
contributo para a compreensão do mundo que rodeia o leitor. No que à literatura diz respeito, o livro contribui para o
alargamento de fenómenos e dos processos envolvidos, explorando a dimensão interior do sujeito. Em aditamento a
isto, há textos que concentram ambos os pendores. “Por vezes nas páginas de divulgação científica encontra-se não só
literatura, mas também grande literatura – e que bem escrevem, por exemplo, Carl Sagan ou Stephen Jay Gould”, como
refere Carlos Fiolhais (. Recordemos que, na ótica pessoana (Álvaro de Campos): “O binómio de Newton é tão belo
como a Vénus de Milo /O que há é pouca gente para dar por isso”. A verdade é que na trajetória da humanidade,
ciência e literatura têm uma história paradoxal: foram-se tocando, mas na maioria das vezes divergem, aparentemente,
por caminhos opostos.
Sabendo que a busca do saber é fundamental para a plena realização do ser humano e para a sua integração social,
estamos em crer que, com esta articulação entre as temáticas científicas e as artes (extraídas do ser), estimularemos
nos formandos a sensibilidade para criarem oportunidades de trabalho colaborativo que facilitem as aprendizagens
integradas. Esta é a visão educativa que dá relevo ao uso de múltiplas fontes e recursos que fundamentam sentidos
distintos na explicação do real e que se enquadram no conjunto de medidas que visam estruturar e promover de forma
dinâmica e sistemática a formação do indivíduo. Neste âmbito, o trabalho das e com as bibliotecas escolares visa
assegurar padrões de qualidade que tornem eficaz a promoção da leitura e o desenvolvimento das capacidades
literácicas, a par da promoção da igualdade de oportunidades no acesso ao conhecimento e ao pleno exercício da
cidadania. O Programa da Rede de Bibliotecas Escolares faz eco desta ideia no Quadro estratégico 2014-2020, em
cujos padrões de qualidade se especifica claramente que, estimulando o gosto pela literatura, pelas artes e pelas
ciências, as bibliotecas escolares constituem-se como lugares de desenvolvimento educativo e também de fruição

cultural. Acresce a esta ambivalência o filão estruturante das atividades de aproximação ao currículo, que enriquecem e
estimulam as aprendizagens para além da sala de aula.
Criando um espaço de reflexão sobre as realidades que conhecemos e outras que ainda não conhecemos pretendemos
(trans)formar para o diálogo. Nessa relação de apetite entre o saber adquirido e o desconhecido que junta as duas
áreas - a literatura e a ciência-, procuraremos demonstrar hipóteses de trabalho nas escolas e com as bibliotecas,
facilitadoras da integração dos saberes, revelando pontos de convergência entre a literatura e tópicos curriculares de
cariz científico. Sob esse propósito, desenhou-se este curso de formação no âmbito do trabalho em desenvolvimento na
Rede de Bibliotecas do concelho de Coimbra, em articulação com o programa da Rede de Bibliotecas Escolares do
Ministério da Educação e os Centros de formação de associação de escolas Minerva e Nova Ágora.

Objetivos a atingir
1- Associar a ciência à literatura, reconhecendo-lhes similaridades como espaços de reflexão sobre e o que ainda não
sabemos (acesso ao conhecimento);
2- Compreender as mudanças do perfil do jovem leitor e as implicações para o trabalho no âmbito da literacia da leitura
e da literacia científica;
3. Fomentar níveis de articulação entre literacia científica e literacia da leitura, em prol da formação de leitores
autónomos;
4- Promover uma cultura colaborativa entre a Biblioteca Escolar, a aprendizagem das ciências experimentais e o
fomento de uma educação literária e científica;
5- Reconhecer nas funções das bibliotecas a sua centralidade na construção pessoal e de formação de cidadãos
críticos e autónomos, mediante o trabalho em torno do livro, da leitura e das diferentes expressões associadas.
6- Proporcionar formação aos docentes na área das literacias da leitura e científica, associando temáticas transversais
ao currículo e vitais ao sucesso escolar;
7- Facilitar a articulação entre o património local, a leitura, as literacias e os novos ambientes digitais;
8- Partilhar conhecimentos e experiências entre os professores e os diversos colaboradores/parceiros envolvidos.

Conteúdos da ação
1- O real na literatura: universos ficcionais, progresso humano e construção do conhecimento [7.30 h]
– A arte literária como forma de captação do real.
– O acesso ao conhecimento e a comunicação científica com base em fontes literárias.
– A matéria na obra poética.
– Entre textos: poesia, música e drama.
2- Ler e escrever ciência com arte(s). [7.30 h]
– Diálogos da ciência com a cultura literária e outras artes.
– A escrita de ciência – intertextualidade e ficção nas obras de divulgação científica.
– Ciência, Arte e Património: instrumentos para ler o mundo.
– Roteiros de leitura: o espaço do escritor, o espaço do museu, o espaço do teatro.

Metodologias de realização da ação
Esta ação de formação reunirá diversas metodologias e será organizada em várias sessões, correspondendo a 2 dias,
com duração de 15 horas, conforme se encontra descrito em Conteúdos da ação.
 A formação englobará sessões que incluem a realização de comunicações, sessões teórico-práticas (em grupos
mais restritos), encontros com especialistas em análise e organização do ensino, comunicadores de ciência,
bem como formação de leitores e outros;
 Haverá ainda momentos e espaços de partilha de experiências e de trabalho produzido na lógica de um modelo
de aprendizagem colaborativa: moderação e debates; apresentação de sínteses; participação do público com
questões e comentários; respostas dos oradores e/ou outros intervenientes;
 As sessões de formação organizar-se-ão, tanto quanto possível, tendo em conta os conhecimentos que os
participantes detêm, assim como as suas expetativas face à formação proposta;
 Os formadores terão um papel de comunicadores e promotores da reflexão séria e fundamentada com os
formandos sobre as temáticas propostas;

Regime de avaliação dos formandos
Os formandos serão avaliados nos termos definidos pelo Decreto- lei nº 22/2014 e Despacho n.º 4595/2015.
Avaliação dos formandos baseada nos seguintes pressupostos/ponderação:
• Participação/Interação dos formandos no debate de ideias / reflexão pedagógica (10 %).
• Elaboração/realização de um trabalho final proposto pelos formadores (relatório individual temático, de duas a
quatro páginas, com exceção da capa e anexos), de acordo com os parâmetros de avaliação (e respetivos
descritores) fornecidos aos formandos (90%). Destacamos:
I. Introdução [enquadramento sistematizado da temática do encontro, identificando com clareza um
aspeto relevante para a melhoria das práticas educativas] (40).
II. Análise Crítica/Reflexiva [reflexão pessoal sobre uma das sessões/tópico de conteúdos presente no
programa, à luz de uma possível articulação a estabelecerem na prática letiva] – (40).
III. Apreciação Global/Síntese [breve síntese com uma apreciação de (no máximo 5) aspetos mais e/ou
menos positivos da ação] (20).

A avaliação expressa-se de acordo com a tabela de 1 a 10 valores*, conforme indicado no Despacho n.º 4595/2015,
respeitando todos os dispositivos legais da avaliação contínua
1 a 4,9 valores – Insuficiente;
5 a 6,4 valores – Regular;
6,5 a 7,9 valores – Bom;
8 a 8,9 valores – Muito Bom;
9 a 10 valores - Excelente.

