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Ementa
Este curso tem por objetivo discutir a construção de conhecimento linguístico quando
esta ocorre sob a mediação de interfaces/redes digitais/sociais, em ambientações
presenciais, semipresenciais e online, formal ou informalmente constituídas. Partindo
do pressuposto de que o conhecimento se constrói em rede, em uma tessitura
complexa, não fragmentada ou linear, que origina um sistema aberto, passível de
múltiplas ligações e religações, o curso discute o papel potencialmente mediador de
mídias (computadores, celulares, tablets, etc.), interfaces (e-mail, fórum, chat, blog,
etc.), e redes sociais (facebook, twitter, etc.), na construção de conhecimento
linguístico, buscando sua (in-)compatibilidade com o ambiente escolar. Abordando as
ambiguidades, contradições e diversidades que identificam a sociedade e escola
atuais, o curso também abre espaço para uma reflexão sobre práticas educativas e
papéis de professores e alunos, em contextos e ambientações educacionais diversos.
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