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Ementa
As alterações provocadas pelas tecnologias digitais e a crescente complexificação da vida cultural, social,
econômica e política determinada pela chamada sociedade da informação; as desigualdades sociais e as
injustiças cognitivas, principalmente contra negros e pobres; o ciberespaço como outra esfera pública,
como lugar de aparência - ver (ouvir) e ser visto (ouvido) para negociarmos as possibilidades de
rompimento com as estruturas racistas; educação e produção de conhecimentos - inteligência coletiva,
aprendizagem colaborativa - novas formas de narrar.
Objetivos
- levantar e discutir aspectos fundamentais da cultura digital para compreendermos melhor a produção de
novas desigualdades e o que vem aprofundamento as antigas exclusões;
- apresentar conceitos que possam nos ajudar na abordagem das questões que articulam relações étnicoraciais, racismo, tecnologias da informação e práticas pedagógicas para uma educação mais democrática;
- propor exercícios práticos sobre o uso de aplicativos e/ou ferramentas básicas que possam ampliar a
potencia de nossas ações, ampliando as nossas possibilidades de "escrita" e de "leitura".
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