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Ementa: As Ciências Cognitivas constituem uma área relativamente recente de estudo do 

comportamento humano que nos últimos 20 anos reúne pesquisas das Neurociências, Psicologia e 

Linguística em busca de conhecimento sobre a mente humana. A linguagem é um dos seus focos de 

pesquisa cujo estudo deu origem à Ciência da Leitura. Nesta disciplina são estudadas as mais 

recentes evidências de pesquisa a respeito da alfabetização, vista como teoria e prática. Serão 

abordadas questões como: conhecemos suficientemente nosso sistema alfabético de escrita? Como 

nosso cérebro aprende a ler? Por que pessoas vão à escola e não aprendem a ler? Quais as evidências 

de práticas de alfabetização que atingem mais rápida e facilmente o objetivo de ensinar a ler?   
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