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O período de doutoramento deu-se entre agosto de 2013 e setembro de 2017, no 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado de Santa Catarina 

(PPGE/UDESC), sob a orientação da professora Doutora Sonia Maria Martins de Melo 

e coorientação do professor Doutor Lourival José Martins Filho
.
 

Tendo como horizonte as reflexões e questionamentos provocados pela 

emergência da cultura digital no cotidiano de todos nós, transformando antigos modos 

de comunicar, aprender e interagir, elegi como tema de pesquisa buscar a compreensão 

de sujeitos em processo de alfabetização na Educação de Jovens e Adultos de 

Florianópolis/SC acerca da relação que mantêm com esta cultura. Se por um lado os 

sujeitos pouco escolarizados encontram, cotidianamente, formas e alternativas de lidar 

com as várias demandas que viver neste mundo se lhes impõem e por outro, 

historicamente, encontram grande dificuldade de lidar com o cotidiano sem contar com 

os conhecimentos escolares, quais serão os recursos utilizados para (con)viver na 

sociedade da imediatez, da autoria, do compartilhamento, do espetáculo?  É possível 

compartilhar suas capacidades e habilidades desenvolvidas em incorporar na vida 

cotidiana as tecnologias digitais, criando alternativas às dificuldades, à sua maneira?  

Neste sentido investiguei, a partir das contribuições de referencial teórico aliado 

à pesquisa de campo, caminhos que permitiram aproximações à seguinte questão: como 

estudantes em processo de alfabetização no I segmento da Educação de Jovens e 

Adultos da rede municipal de ensino de Florianópolis, se apropriam da cultura digital?  

 Para seguir em busca de respostas ao problema posto, o objetivo geral da 

pesquisa definiu-se por investigar como os sujeitos em processo de alfabetização no I 

Segmento da Educação de Jovens e Adultos da rede municipal de ensino de 

Florianópolis compreendem sua relação com a cultura digital. Os objetivos específicos, 

que guiaram a busca, referiam-se a: caracterizar o saber da experiência dos sujeitos 

pouco escolarizados como um saber central na mediação com o mundo e suas 
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complexas relações; compreender a relação ontológica entre o homem, a técnica e a 

tecnologia e investigar como se dá o uso social das tecnologias digitais no cotidiano dos 

estudantes em processo de alfabetização, considerando seus saberes da experiência. 

É imprescindível que se diga que no Brasil, os sujeitos poucos escolarizados 

recebem um sem-número de designações. Algumas muito pejorativas, que os 

consideram inaptos e desqualificados para circular em amplo espectro social. 

Analfabeto, no meu entender, passou a ser um desses adjetivos, pois concebe que o 

sujeito é isso, só ou principalmente. Se formos a qualquer dicionário
1
 para buscar 

sinônimos ao termo analfabeto/analfabetismo, encontramos adjetivos tais como: beócio, 

bronco, grosseiro, ignorante, lerdo, burro, tapado, cavalgadura e tantos outros, que 

muito desmerecem a qualquer ser humano ao mesmo tempo em que naturalizam a força 

homogeneizadora na crença do poder da escolarização. O termo "analfabeto" deveria 

significar tão somente o não domínio da linguagem escrita, porém seu uso corrente é de 

atribuir, ao sujeito, ignorância plena e irrestrita. Desse modo, questionando a construção 

social que se propaga nos sentidos e significados que a palavra toma e considerando 

tantos saberes que um sujeito destituído das habilidades escolarizadas de ler e escrever 

encerra em si, optei por designar os sujeitos da pesquisa como sujeitos em processo de 

alfabetização ou não escolarizados ou, ainda, pouco escolarizados. Por essa última 

designação compartilho do entendimento de Cavaco (2009
2
, p. 59), pois: 

[...] consideram-se pouco escolarizados os adultos que não frequentaram a 

escola e aqueles que, embora a tendo frequentado, não possuem o nível de 

escolaridade que é atualmente obrigatório. (...) embora se mencione o termo 

adultos pouco escolarizados, na realidade incluem-se também os adultos não 

escolarizados, frequentemente designados de analfabetos. 

Para a investigação desenvolvida, considero como sujeitos pouco escolarizados 

somente aqueles que, acima de 15 anos, não iniciaram ou não concluíram a primeira 

etapa do ensino fundamental, ou seja, os cinco primeiros anos. 

Para esta pesquisa, a experiência e os saberes que dela provém foram o eixo para 

se afirmar que os sujeitos pouco escolarizados, apesar de suas tantas limitações em 

circular no mundo grafocêntrico, participam da cultura digital a partir de seus recursos, 

táticas e maneiras de lidar, cotidianamente, com as dificuldades que se lhes apresentam, 

ocupando os espaços que consideram úteis/produtivos para seu trânsito, como seres 
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sociais que são. Nesse contexto, um conceito-chave é o de tática, aqui entendido com o 

sentido que lhe dá Michel de Certeau
3
 (1998): inteligência e inventividade ubíqua do 

"mais fraco", aquele que não tem poder instituído no enfrentamento cotidiano das 

dificuldades ou barreiras impostas por um sistema hierarquizado, podendo gerar 

microliberdades, fundadas nas microresistências cotidianas, o que permite criar e 

recriar, a cada dia, o cotidiano e suas coisas. 

A forma de apropriação da cultura digital por sujeitos pouco escolarizados foi 

discutida nessa pesquisa, partindo do pressuposto de que a experiência, os saberes 

complexos apropriados e desenvolvidos no dia-a-dia, dão sustentáculos para esse 

trânsito, considerando que, mesmo havendo especificidades no mundo digital, a técnica 

e a tecnologia são inerentes ao ser humano, constituindo-o e sendo constituídas por ele, 

ontologicamente. Experiência é práxis. Essa afirmação implica em assumirmos que a 

apropriação humana do movimento histórico engloba processos materiais e subjetivos, 

não se dá apenas sob a base material.  

 Deste ponto de vista, a experiência é essencialmente qualitativa: implica 

reflexão, engajamento, inteireza do ser social, que desenvolve sua relação com o mundo 

sempre de um ponto de vista histórico e processual. É pela experiência que nos 

tornamos, enfim, sociais, travamos as relações objetivas e subjetivas com o mundo em 

que estamos inseridos e não apenas, impensadamente, repetimos ações que se 

constroem cumulativamente. As ações, assim, são históricas porque vividas e 

vivenciadas em relação dialética com o real, em um tempo e espaço definidos, com 

relações econômicas e sociais definidas.  

 Se entendemos que a realidade é dinâmica, e não engessada em normas e 

hierarquias, a cada dia fatos novos acontecem e os que se repetem não são, 

necessariamente, idênticos em toda a sua extensão. Pela experiência, mudamos nossa 

forma de agir e reagir perante novas problemáticas que surgem, cotidianamente, 

fazendo-nos abandonar certos modos de proceder e adotar outros, que nos permitem 

continuarmos ativos e atuantes. A experiência se renova, complexifica, descarta ou 

reconstrói, cotidianamente. Sob este ponto de vista, é possível afirmar que a experiência 

é ontológica, visto que é definidora da existência humana. 

 Essas e outras questões foram perseguidas ao longo da tese, discutidas 

exaustivamente em seções teóricas que abordaram: a EJA e sua constituição, seus 
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dilemas e conquistas; a experiência como categoria central; a cultura digital, além da 

tecnologia e da técnica como fatores ontológicos do ser social; além dos dados 

coletados, discutidos em seções próprias, analisados em diálogo com a discussão 

teórica. 

 A metodologia da pesquisa guiou-se pelas lentes do materialismo histórico-

dialético e, portanto, do método dialético de análise da realidade, com apoio da análise 

de conteúdo na elucidação das categorias. Para Meksenas (2002, p. 39): 

[...] o fazer e o fazer-se social modifica-se de acordo com o modo de 

organização da sociedade na produção (a economia) e na forma da repartição 

dos bens socialmente elaborados (a política). Assim, determinadas relações 

sociais de produção e sua correspondente formação política engendram 

diferentes modos dos seres humanos apropriarem-se da natureza e de a 

conhecerem. 

A práxis, movimento de ação-reflexão-ação, fundamental no trato com as 

categorias, é fundante na filosofia do materialismo histórico-dialético, pois é nela que o 

ser social põe a finalidade de suas ações. Para a discussão acerca do método, recorri 

fundamentalmente a Meksenas (2002
4
), Moraes (1997

5
; 1995

6
) e Thompson (1981

7
). A 

análise de conteúdo dos dados coletados deu-se a partir dos passos orientados por 

Bardin (2014
8
) e Triviños (2012

9
).  

 Os dados foram coletados em duas etapas independentes, sempre tendo como 

foco os estudantes das turmas de I Segmento da EJA da rede municipal de ensino de 

Florianópolis, no decorrer do ano de 2016. Inicialmente, realizei entrevistas estruturadas 

entre o final de abril e início de junho. Foram 69 (sessenta e nove) sujeitos 

entrevistados, desconsiderando o pré-teste. 

A entrevista estruturada foi organizada em instrumento gratuito disponibilizado 

pelo Google, denominado "formulário", podendo ser preenchido online. Eu mesma 

preenchi as questões, tendo os respondentes à minha frente, considerando suas 
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dificuldades de leitura e escrita. Foram elaboradas 33 perguntas, sendo 10 abertas e 23 

fechadas (das quais seis eram de múltipla escolha), as quais foram tabuladas e 

analisadas. Esta primeira etapa permitiu-me traçar um perfil geral dos sujeitos do I 

Segmento da EJA do município, no ano de 2016, em aspectos como: idade, raça/cor, 

sexo, região de procedência, número de filhos, profissão, tempo de permanência na 

EJA, relação com o trabalho, a educação, etc, além de trazer informações relevantes 

acerca da temática em discussão: a apropriação da cultura digital.  

A maioria dos sujeitos do segmento está, de alguma forma, atenta aos 

movimentos da cultura digital e deseja inserir-se com mais propriedade nos processos 

de viver e comunicar digitalmente. Dos 69 entrevistados, 47 afirmaram acessar à 

internet, a partir de diferentes lugares e suportes. A escola ainda aparece como local de 

referência para acesso e uso, porém ainda predomina a cópia e troca de suporte (do 

papel para o computador) entre as atividades mais realizadas em sala de aula. Um 

grande número de entrevistados está nas redes sociais virtuais (alguns em mais de uma 

ou em várias) e usam-nas para diversos fins.  

As "descobertas" realizadas com os sessenta e nove sujeitos matriculados nas 

turmas do I Segmento da EJA de Florianópolis permitem afirmar que, ao menos nessa 

realidade específica, a cultura digital pulsa forte e constantemente. As tecnologias 

digitais já fazem parte, senão de todos, da vida cotidiana de diversos deles, seja lidando 

com relativa autonomia, seja contando com a mediação de outros. 

Já a segunda etapa, das entrevistas semiestruturadas, ocorreu entre outubro e 

novembro do mesmo ano, tendo sido desenvolvidas entrevistas com oito sujeitos 

convidados, buscando-se abranger homens e mulheres de diferentes faixas etárias 

(adolescentes, jovens, adultos e idosos). Esta etapa objetivou mapear informações, 

basicamente, concentradas em três aspectos: histórico da escolarização pregressa dos 

entrevistados; alternativas de saberes à ausência de conhecimentos escolarizados; 

compreensão de sua relação com as tecnologias (em geral e digitais) no cotidiano. Uma 

grande riqueza de histórias, às vezes cômicas, às vezes não tanto, permeou essa etapa, 

da qual brotaram quatro categorias que foram exploradas à luz da análise de conteúdo, 

chanceladas pela teoria de base: 1) mudanças que percebem no mundo; 2) o uso das 

tecnologias para facilitar o cotidiano; 3) tecnologias digitais na EJA, e 4) tecnologias 

digitais: ampliação da enunciação.  

As quatro categorias emergentes mostraram que os sujeitos pouco escolarizados 

são mulheres e homens de seu tempo, nada aquém ou além disso. E se esse tempo é 



mediado pela cultura digital e as tecnologias que lhe são peculiares, eles também a 

incorporam, à sua maneira e a partir dos recursos que dispõem. Nesta etapa da pesquisa 

pode-se explorar a beleza e riqueza da fala dos sujeitos, sua inteireza e sua forma 

genuína de ver e estar no mundo. Para evitar correr o risco de ser deveras superficial, 

optei neste resumo em não trazer essas falas, mas deixo o convite para quem quiser 

conhecer os sujeitos e sua visão de mundo, acessar a pesquisa
10

. 

Com o apoio do aprofundamento teórico e tendo mergulhado nos dados 

coletados, compreendi que a vida cotidiana é mediada também pela cultura escrita, mas 

não somente por ela; também pelas tecnologias as mais diversas, mas não somente por 

elas. E é nessas brechas, nesses espaços inusitados e únicos que cada um de nós age e se 

constitui, organizando-se e colhendo pistas para agir refletidamente na próxima 

demanda que se apresentar, seja ela qual for. Penso ter deixado explícito, no decorrer 

das escolhas teóricas e explicativas que fiz, que a experiência ensina. Desse modo, 

afirmo que os usos (e não usos) que os sujeitos demonstraram dar às tecnologias digitais 

estão em consonância com as mediações que consideraram pertinentes para o momento 

vivido. 

No mais, fica a sensação de que olhar para histórias de vida é um recurso 

interessante, bonito, forte e importante, porque permite compreender como os sujeitos 

movimentam-se em torno de suas alternativas, suas táticas e suas verdades.  Ressaltam, 

fundamentalmente, toda a riqueza de experiências coletivas, construídas com o outro, 

ensejando a possibilidade de mudar a realidade concreta pelo exercício da ação-

reflexão-ação. Ainda acredito na utopia, no fortalecimento do "eu" pelo "nós", na 

esperança de ver frutificar espaços coletivos de organização, aprendizagem, 

enfrentamento e luta. Sim, acredito que as desigualdades, tantas e tão profundas, 

precisam ser enfrentadas por nós. Todos nós. E penso que a escola, essa instituição que 

por vezes pode ser tão impessoal, tem papel fundamental na construção e fortalecimento 

de espaços e soluções coletivas. Deveríamos, sempre, sermos "nós" quando falamos em 

educação.  
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