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EMENTA: 

Controvérsias teórico-metodológicas a respeito de como se aprende a ler e a escrever se 
multiplicaram, sobretudo ao longo dos últimos 100 anos, quando a democratização do 

acesso às escolas produziu maior demanda e diversidade de perfis sociopsicológicos dos 
alunos. Nesta disciplina é adotado o enfoque da Psicologia Cognitiva da Leitura, que se 

desenvolveu sobretudo nos últimos 40 anos e trouxe importantes evidências resultantes de 
pesquisas realizadas na área da Psicologia e Educação. Será desenvolvido um projeto de 

pesquisa, no qual os alunos assumirão diferentes atividades, de acordo com o conhecimento 
prévio que possuam do tema estudado. Assim, alguns alunos se dedicarão à parte teórica 
inicial e os que já cursaram a disciplina anteriormente, deverão dedicar-se à pesquisa de 
campo, sempre tratando de problemas que colocam em relação o desenvolvimento das 

habilidades metalingüísticas e a aprendizagem da linguagem escrita. 
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