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Ementa
Este curso visa à discussão de questões referentes à construção de conhecimento, a partir da ótica do
pensamento complexo, buscando interpretar, sob a perspectiva da Lingüística Aplicada, o ensinaraprender/aprender-ensinar em uma sociedade ambivalente e contraditória, como a atual. O curso,
partindo da definição de complexidade e da caracterização desse conceito como central no
entendimento de um paradigma emergente, objetiva debater temas como: não linearidade do
conhecimento, cognição em rede, ambigüidade, desigualdade, eqüidade, incerteza, resiliência,
interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e inclusão/exclusão, entre outros. Sob o aporte teórico em
foco, o curso também aborda possibilidades de atuação e formação docente, bem como práticas
educativas e papéis de alunos e professores, em contextos educacionais diversos e nas ambientações
presencial e/ou digital.
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