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RESUMO: O presente trabalho refere-se ao desenvolvimento de um “website”, na plataforma virtual 

Weebly, no formato de blog, que possui a sua temática pautada na modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos, e destina-se à formação e troca de saberes de educadores e estudantes de licenciaturas, referente 

às metodologias, recursos e planejamentos da EJA nos níveis de alfabetização. Tratando-se de um 

trabalho desenvolvido no decorrer do primeiro semestre de 2017, na disciplina de Mídia, Tecnologias 

digitais e Educação, assim como ferramenta da monitoria desenvolvida na disciplina Iniciação a 

Alfabetização de Jovens e Adultos, ambas pertencentes ao currículo do curso de Pedagogia da UFRGS. 

A justificativa deste site se dá pela demanda de um espaço para compartilhamento e troca de informações, 

trabalhos, ideias, sugestões, pensamentos entre os educadores em formação, e os educadores em atuação, 

que buscam metodologias de ensino em que considerem de forma global os sujeitos nela inseridos. 

Potencializando a concepção sujeito, como de direitos, de linguagem, de saberes e culturas, que procuram 

a escola como um meio de formalizar os seus saberes e inserir-se em uma cultura escrita. Afastando-se de 

perspectivas que infantilizam estes sujeitos, mas procurando nos aproximar das perspectivas que 

reconhecem as Histórias de Vida, os saberes, suas trajetórias, subsidiando o site no trabalho de autores 

como: Paulo Freire, Marie-Christine Josso, e Luís Alcoforado. No que se refere às questões da construção 

do “website”, este segue princípios da educomunicação.  

Neste sentido, a escolha do titulo do “website”, “EJA: Polifonias e Polissemias em Construção” possui 

o intuito de transparecer as concepções teóricas que se pauta, visto que polifonia remete a múltiplas 

vozes, e polissemias a diversos sentidos. O “website” que se encontra em suas publicações iniciais, busca 

abordar a modalidade de educação de Jovens e Adultos, educacionalmente, politicamente e socialmente. 

Na organização de um espaço que se constitua em suas diversas vozes e sentidos, refletindo as dimensões 

teóricas e práticas desta especificidade de docência. 

 

 

  


