MINICURSO
MC07 - Memória, aprendizagem e linguagem

Docente: Fraulein Vidigal (USP)

CARGA HORÁRIA TOTAL: 4 horas

RESUMO:
Abordaremos como funciona a memória humana e como esta se relaciona ao modo como
aprendemos e usamos diferentes aspectos da linguagem oral e escrita, além de como estes
aprendizados podem modificar a nossa memória. Serão apresentados modelos teóricos
consolidados na literatura das neurociências cognitivas a respeito dos principais processos
(registro, retenção, armazenamento, recuperação e esquecimento) e estruturas da memória
(classificadas em termos de sua função, capacidade e estruturas cerebrais relacionadas). Em
seguida, abordaremos como a memória se articula com o ato de aprender e usar diferentes
aspectos da linguagem, ao longo da vida. Este minicurso pretende oferecer uma base teórica
inicial e compreensiva a respeito do tema, com sugestões de fontes bibliográficas para
aprofundamento teórico e aplicado posterior.

SUGESTÕES DE LEITURA:
Durante o minicurso a docente apresentará sugestões de leitura.
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