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LETRAMENTOS, CULTURAS E IDENTIDADES NA EDUCAÇÃO BÁSICA
Luiz Antonio Gomes Senna (UERJ)
Paula Almeida de Castro (UEPB)
Maria Angélica Freire de Carvalho (UFPI)
Ementa: O campo do letramento na educação básica, sob perspectiva interdisciplinar e nas interfaces
entre a diversidade cultural e os processos de desenvolvimento das identidades. A concepção de
processos de letramento e de alfabetização na contemporaneidade, em face de multiplicidade de
modelos e plataformas textuais, assim como da emergência de novas e renovadas subjetividades
sociais. O professor e a discussão do fracasso de aprendizagem no campo curricular do letramento: pela
compreensão da influência exercida pela diversidade cultural e identitária sobre o desenvolvimento do
leitor e do produtor de textos.
Público-alvo: alunos regulares de cursos de mestrado e doutorado em áreas afins, mestres e doutores
com interesse no desenvolvimento de conhecimento na área objeto do curso.
Certificados: emitidos pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ para os concluintes
aprovados no processo de avaliação da disciplina, conforme projeto curricular dos professores.
Período de realização: o curso será oferecido em quatro encontros durante o período de realização do
V CONEDU, em horários e local a serem definidos pela comissão organizadora do evento; após a
conclusão do curso, os inscritos terão 30 dias para apresentação de seus trabalhos.
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