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O desdobrar da pesquisa nos levou a pensar em uma ação que, com o 

auxílio das tecnologias, redes sociais digitais e os letramentos do 

empoderamento, pudesse contribuir para a formação humana dos educandos 

da EJA. Esta reflexão nos levou à construção de um curso de formação para 

graduandos e/ou professores já licenciados que tenham o desejo em trabalhar 

na Educação de Jovens e Adultos (EJA) fazendo uso de mídias digitais como 

prática de docente. 

Este curso que busca abordar temas como Letramentos, redes sociais, 

tecnologias digitais de informação e comunicação, relações étnico-raciais, 

apropriação e usos pedagógicos na EJA. São temas instigadores, ao mesmo 

tempo, contraditórios e caros ao se pensar a realidade dos professores, 

educandos e estrutura escolar da EJA. Usar as mídias digitais para materializar 

e/ou ilustrar o conteúdo de uma disciplina perpassa por indagações 

relacionadas à ausência de intimidade ou limitações dos professores com estas 

ferramentas. Ademais, referente ao recorte sociocultural dos educandos, a 

exclusão digital, por sua vez, marginaliza os professores periféricos ao negar o 

direito à informação, como o acesso a internet e o manuseio de seus 

derivados. 

Ao longo da dissertação, ficaram explicitadas as várias formas de 

opressão às mulheres negras e também as estratégias utilizadas por elas para 

trocar experiências, aprender e conhecer mais sobre si, além de dinamizar o 

alcance dessas reflexões com o auxílio da internet e mídias digitais. O que 

resultou na concepção e exemplificação de como as mídias digitais podem 

estabelecer-se enquanto ambientes de conhecimento e aprendizado para a 

ampliação das dimensões dos letramentos digitais. Isso, mais uma vez, nos 

põe a pensar as mídias digitais como uma estrutura curricular ao tornar-se um 

ambiente de produção de conhecimento e aprendizado.  

Ao ruminar sobre as questões que o curso de formação propõe, 

pensamos numa abordagem que conceba as redes sociais virtuais em 
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ambientes de aprendizagens no combate à discriminação, ao preconceito e ao 

racismo, tencionando um estudo sobre a cibercultura, a cultura colaborativa e a 

relação/interação, a partir da introdução de conceitos sobre  a Educação de 

Jovens e Adultos, como direito e breve  Estudo das Diretrizes Curriculares 

Nacionais e Proposta Político-Pedagógica da EJA, assim como reflexões e 

construção de material didático envolvendo o uso das Tics – Tecnologias da 

informação e comunicação.   

 Por entender que as Redes Sociais formam um ambiente virtual de 

conhecimento, baseado no pressuposto de que “cada usuário possui 

conhecimentos e, através da colaboração e comunicação, pode-se gerar um 

conhecimento do grupo que não pode ser atribuído a uma única pessoa” 

(GOMES, 2011, p.236); este curso busca fazer uso dessas ferramentas para 

potencializar o processo de ensino-aprendizado aos educandos da EJA. 

Desta maneira, o curso se faz importante por formar 

profissionais capazes de atuar na Educação de Jovens e Adultos (EJA), em 

sistemas formais e não formais, utilizando os letramentos e tecnologias digitais 

como potencializadores no combate ao racismo e a constituição de uma 

identidade negra pelos educandos. 

 

Objetivo Geral: 

Colaborar com o fazer docente contribuindo para a construção de 

conhecimento em sala de aula por meio do Facebook, trabalhando 

empoderamento negro feminino. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Reconhecer a EJA como Modalidade de ensino; 

 Identificar as principais dificuldades dos docentes com o uso das tecnologias 

digitais; 

 Compreender a importância do uso das tecnologias digitais no processo de 

ensino-aprendizagem dos educandos da EJA; 

 Apresentar os tipos de mídias digitais e a funcionalidade dos mais utilizados; 

 Relacionar o uso da tecnologia no combate ao racismo; 

 Conhecer as concepções do significado de letramentos; 



 Identificar os tipos de letramentos constituídos pelas mídias digitais; 

 Elaborar um produto de aplicabilidade envolvendo o uso das mídias digitais 

na EJA. 

 

Objetivos Conceituais, Procedimentais e Atitudinais 

 

Conceituais 

 Reconhecer os desafios de trabalhar com as especificidades da EJA; 

 Compreender a concepção do significado de Multiletramentos; 

 Relacionar a amplitude conceitual das novas tecnologias à EJA e a 

valorização da cultura afro-brasileira. 

 

Procedimentais 

 Utilizar softwares livres como aporte pedagógico nas atividades em sala de 

aula; 

 Construir uma proposta pedagógica que envolva o uso de tecnologias digitais; 

 Relatar de forma crítica a experiência do uso de uma ou mais tecnologia 

digital trabalhada na disciplina. 

 

Atitudinais 

 Perceber e respeitar as especificidades que compõem a modalidade de 

ensino da EJA; 

 Sensibilizar o olhar para as possibilidades de uso das tecnologias digitais a 

favor da Educação e combate ao racismo; 

 Ter autonomia para construir materiais pedagógicos que venham potencializar 

o processo de ensino-aprendizagem. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

O curso de formação foi elaborado para uma carga horária de 30 horas, 

podendo ser de duas ou quatros horas por encontro, três vezes na semana, 

Sendo que duas horas de curso refere-se a quinze encontros e para quatros 

horas diárias o total de oito. 

O curso se organizou em dois módulos: um, trata das concepções de 

tecnologia e letramentos e outro está relacionado com as possibilidades de uso 



das tecnologias digitais na EJA, identificação dos tipos de letramentos e a 

compreensão do significado de Letramentos do Empoderamento Feminino 

Negro e sua articulação com a tecnologia no processo de ensino-aprendizado. 

O quadro abaixo explicita a organização de cada módulo do curso. 

TECNOLOGIAS 

DIGITAIS 

MÓDULO I - Carga horária: 15 HORAS 

Apresentação do Plano de Ensino e Cronograma de curso 

Exposição da Proposta Política Pedagógica da EJA. 

Sociedades Grafocêntricas 

Novas tecnologias Digitais 

Conceito e exemplos de multiletramentos 

LEN, EJA e MÍDIAS 

DIGITAIS 

MÓDULO II - Carga horária: 15 HORAS 

Formas de identificar os vários tipos de letramentos digitais. 

O que são os Letramentos de Empoderamento Negro (LEN). 

O uso dos LEN na abordagem de temas como raça, 

empoderamento e gênero a partir da tecnologia. 

Associação das novas tecnologias digitais com a EJA. 

Elaboração de uma proposta pedagógica envolvendo o uso 

das TIC's. 

 

RECURSOS METODOLÓGICOS / DIDÁTICOS 

 

O curso de formação fará uso de atividades colaborativas e 

cooperativas, seminários, elaboração de uma proposta de uso das mídias 

digitais para a EJA, frequência e presença nos encontros. A metodologia 

escolhida para a disciplina envolve a abordagem sociocultural. O uso desta 

abordagem resvala no intuito de não restringir o processo de ensino-

aprendizagem às situações formais, resultando na construção de um 

conhecimento como transformação contínua que permitirá a conscientização 

reflexiva e crítica dos sujeitos envolvidos. 



AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

A avaliação consistirá em princípios qualitativos e processuais, tendo 

como aporte a autoavaliação e avaliação mútua. As atividades serão realizadas 

nos encontros e em laboratórios de informática com datas programadas. Será 

avaliada a participação do educador nos seminários, leituras de textos, 

elaboração de uma proposta de uso das mídias digitais para a EJA, 

autoavaliação, avaliação mútua e relato de experiência a partir do uso de 

recursos digitais. A avaliação das atividades se estruturará nas dimensões 

conceituais do trato reflexivo e problematizador dos conteúdos, ao 

experimentar práticas de conhecimento, procedimental para o entendimento 

das relações e interações na perspectiva da valorização e respeito às 

diversidades e atitudinal na estruturação da concepção de ensino-aprendizado. 
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