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Esta disciplina tem por objetivos explorar fontes teóricas e analíticas na esfera do ensino online 
e, mais especificamente, da mediação (do professor e de pares) como poderoso instrumento 
de desenvolvimento e aprendizagem na interação. 
A disciplina focalizará a mediação do ponto de vista da linguagem, analisando como se 
constitui o discurso mediador em práticas de mediação online bem e mal sucedidas. 
Em um segundo enfoque, a disciplina se concentrará em estratégias de mediação e nas 
diferenças específicas da mediação em diferentes contextos de interação online (de 
comunicação ou de produção, síncrona ou assíncrona). 
A disciplina utilizará, para ambos os enfoques, fontes teóricas atualizadas e duas fontes 
principais de dados de interação e mediação online: uma orientada para a formação de 
professores de língua estrangeira e outra orientada para a formação de professores de 
quaisquer disciplinas em relação ao desenvolvimento de suas práticas de leitura escrita e das 
de seus alunos. 
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