Revista de Estudos Literários
A Revista de Estudos Literários é uma publicação anual do Centro de Literatura Portuguesa da
Universidade de Coimbra, unidade de investigação financiada pela Fundação para a Ciência e
a Tecnologia (FCT). Incidindo sobretudo nos domínios da crítica e da teoria literárias, integrará,
em cada número, uma secção temática e procurará acompanhar o movimento editorial
consagrado ao ensaísmo literário em português.

Revista de Estudos Literários, Volume 3 (2013)
Cristina Mello e Ana Maria Machado (Universidade de Coimbra)
Tema: O Ensino da Literatura
Encontrando-se em evidente situação de perda, desde há pelo menos três décadas, o Ensino
da Literatura vê-se hoje cada vez mais questionado na Escola e na Universidade.
Inquirir as razões do fenómeno e saber como é que ele pode ser enfrentado no plano
institucional e no plano das práticas concretas constitui o objectivo principal deste Número 3 da
Revista de Estudos Literários.
No cumprimento deste desígnio geral, os autores são chamados a colaborar, tomando para
base dos seus contributos os seguintes tópicos.
1. O Cânone
1.1. o ensino dos clássicos;
1.2. o ensino da “literatura viva”.
2. A Literatura no Ensino Básico e Secundário
2.1. conteúdos linguísticos e conteúdos literários;
2.2. história do ensino da literatura;
2.3. a investigação e o ensino da literatura;
2.4. metodologias de ensino da literatura.
3. A Literatura na Universidade
3.1. o lugar da Teoria;
3.2. os conteúdos literários nas Faculdades de Letras: os conflitos intracurriculares;
3.3. a Literatura e as Humanidades no “campus universitário”: possibilidades a explorar.

Propostas de artigo: uma proposta detalhada (c. 500-1000 palavras), acompanhada de uma
bibliografia, deverá ser enviada por correio electrónico para Cristina Mello cris@ci.uc.pt ou Ana
Maria Machado anamacha@fl.uc.pt. Todas as propostas serão seleccionadas de acordo com a
política editorial da revista. A selecção de uma proposta não garante a publicação do artigo
final. São aceites artigos escritos nas línguas seguintes: Português, Inglês, Espanhol e
Francês. O prazo para apresentação de propostas é 30 de Setembro de 2011.

Artigos: o prazo para entrega dos artigos completos (c. 6.000-7.000 palavras) é 31 de Março
de 2012. Todos os artigos serão objecto de arbitragem pelos pares. A publicação deste número
da revista terá lugar em Abril de 2013.

Revista de Estudos Literários [Journal of Literary Studies]
The Revista de Estudos Literários is published annually by the Centre for Portuguese Literature
at the University of Coimbra, a research centre funded by the Foundation for Science and
Technology (FCT). This journal focuses mainly on literary criticism and literary theory. Each
guest-edited volume will be organized around a specific topic. The review section will give
particular attention to new literary criticism in Portuguese.

Revista de Estudos Literários [Journal of Literary Studies], Volume 3 (2013)
Editors: Cristina Mello and Ana Maria Machado (University of Coimbra)
Theme: The Teaching of Literature
For at least three decades, the teaching of literature has been losing ground. At present, it is
increasingly questioned in schools and universities.
The main purpose of volume 3 of the Revista de Estudos Literários is to inquire into the causes
of this phenomenon and to see how it can be tackled at an institutional level and in terms of
teaching practices.
In order to address this general theme, authors are asked to consider the following topics for
their contributions:
1. The canon
1.1. Teaching the classics;
1.2. Teaching "live literature".
2. Literature in the curriculum of secondary education
2.1. Linguistic content and literary content;
2.2. The history of the teaching of literature;
2.3. Research and the teaching of literature;
2.4. Methodologies in the teaching of literature.
3. Literature at the university
3.1. The place of theory;
3.2. Literary courses in the Faculties of Arts: curricular conflicts;
3.3. Literature and the Humanities in the "campus": possibilities for exploration.
Article proposals: a detailed proposal (c. 500-1000 words), including a bibliography, should be
sent by e-mail to Cristina Mello cris@ci.uc.pt or Ana Maria Machado anamacha@fl.uc.pt. All
proposals will be reviewed in order to ensure that they conform to editorial policy. We accept
articles written in the following languages: Portuguese, English, Spanish and French. The
deadline for proposals is 30 September 2011.

Articles: the deadline for delivery of completed articles (c. 6,000-7,000 words) is 31 March
2012. All research articles are subject to peer review. This issue is scheduled for publication in
April 2013.

