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JUVENTUDE E NOVAS TECNOLOGIAS:
IMPLICAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
GT 18 – Educação de Pessoas Jovens e Adultas
Sheilla Brasileiro (FaE - UFMG)

Apresentação

Este trabalho é uma síntese de uma pesquisa de mestrado, que visou de um lado, compreender a influência das novas tecnologias no perfil dos jovens alunos dos cursos noturnos da Rede Municipal de Belo Horizonte e, de outro, alertar educadores para que a partir da compreensão das identidades juvenis e de sua relação com o mundo moderno, possam desenvolver propostas no sentido apontado.
Constatamos a inexistência de experiências consolidadas, relacionadas ao uso de novas tecnologias, na Educação de Jovens e Adultos. Partindo do pressuposto que esta ausência pode refletir um desconhecimento do público jovem que atende, acredita-se que esta pesquisa possa contribuir para elucidar aspectos relevantes para o campo da EJA.
Entre as elucidações advindas com a pesquisa, verifica-se a identificação dos jovens como sujeitos de formulação e expressão de demandas educacionais relacionadas ás influências das novas tecnologias na sociedade atual. E é este aspecto que pretende-se aprofundar nesse trabalho.

Educação de Jovens e Adultos e Novas Tecnologias

Passamos por um complexo momento político/social e econômico, onde novas tecnologias, globalização econômica, neoliberalismo e tantas outras alterações desestabilizam nossa sociedade e nos leva a repensar a prática educacional, incluindo aí a Educação de Jovens e Adultos.
Realizar uma pesquisa discutindo a relação das Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação com a Educação de Jovens e Adultos (EJA) significa romper com a concepção de uma educação voltada para jovens fracassados, e apontar para a formação de um cidadão crítico e participante do seu tempo. Embora sejam incipientes as pesquisas sobre esta temática, muitos autores do campo apontam para a necessidade deste tipo de investigação.
BÉLANGER (1996) sugere que as perspectivas mundiais de investigação no campo da educação de adultos indicam a necessidade de avaliação do potencial para o uso de novas tecnologias da comunicação e da informação na Educação de Adultos como tema de investigação de alcance internacional. Tal pesquisa pode estar contribuindo para a construção de uma Educação de Jovens e Adultos mais democrática. 
O trabalho de CAVANAGH (1997) apresentado no V CONFINTEA demonstra que um dos desafios apontados no seminário refere-se a como fazer das numerosas mudanças observadas na Educação de Jovens e Adultos, oportunidades para melhorar a participação e a prática. Discute ainda a necessidade das novas tecnologias atenderem cada cultura especificamente, não ficando subordinada a cultura do norte e do ocidente, atendendo assim a diversidade. Afirma que é fundamental apoiar a elaboração de programas educativos contribuindo para a disseminação de obras e uma formação criativa.
Segundo Margarita Gomez (1999) do Instituto Paulo Freire, linguagem, comunicação e elementos comunicacionais formam um dos eixos fundamentais da proposta educativa para ajudar os sujeitos a libertar-se da manipulação e domesticação, desenvolvendo sua capacidade crítico-reflexiva. Reconhece na proposta de Paulo Freire uma alternativa em relação à incorporação da informática na própria ação educativa. Revisita a prática de Freire para pensar a informática na escola, o que é coerente com o sonho de fazer uma escola de qualidade para uma cidadania crítica. Isto implica por sua vez, o conceito de escola cidadã, ou seja, o lugar de produção de conhecimento, de leitura e de escrita onde o computador constituirá elementos dinamizadores, favorecendo o funcionamento progressivo da instituição e da própria cidadania democrática. Segundo a pesquisadora, para Paulo Freire, alfabetizar com os elementos de seu tempo foi uma preocupação constante. Como afirma GADOTTI (1998), Freire buscava fundamentar o processo de ensino-aprendizagem através de ambientes interativos, através do uso de recursos audiovisuais. Mais tarde, reforçou o uso de novas tecnologias, principalmente o vídeo, a televisão e a informática.
Desta forma, este trabalho pretende desenvolver uma discussão oportuna, analisando como as novas tecnologias e a educação de jovens e adultos, podem estar unidas para a construção de uma consciência crítica e emancipatória de jovens.
Dada a significância crucial de tecnologias eletrônicas nos tempos modernos, habilitar estudantes para compreenderem e acessarem diferentes opções para utilizar estas tecnologias torna-se uma das principais propostas educacionais.
Como a educação, as novas tecnologias da informação e da comunicação, podem ser voltadas para propostas de opressão ou de libertação: as duas em seus próprios direitos e em seus próprios papéis como tecnologias educacionais ou de aprendizagem. Segundo KNOBEL (1998) as pessoas que estão interessadas na teoria e na prática libertadora nos tempos atuais não podem ignorar essa nova dimensão da mediação e do engajamento educacional.
Podemos iniciar a discussão com o viés teórico da Pedagogia da Comunicação. Analisando um pouco sobre esta “pedagogia”, descobrimos que ela nasce sobre influência da pedagogia libertadora de Paulo Freire e das investigações sobre outros tipos de comunicação diferentes do oral e do escrito, investigações também sobre os novos meios de comunicação de massa. A bibliografia de GUTIERREZ Francisco GUTIERREZ é um Espanhol, cujos estudos elaborados referentes a Pedagogia e Educação de Adultos tem exercido grande influência na Espanha. A Pedagogia da Comunicação, O Método Prático da Educação Libertadora são algumas de suas obras básicas. Desde 1972, relaciona as considerações de FREIRE com a semiótica, a autogestão pedagógica e a problemática do mundo do trabalho., começa em 1972, num momento onde as esperanças na tecnociência eram tão gerais como as conferências internacionais sobre Educação de Adultos as explicitam. Assim na Conferência de Elsinor (1949), se discute a importância dos meios audiovisuais e de comunicação de massa dirigidos ao desenvolvimento da compreensão internacional e dos valores de solidariedade, assim como as melhorias materiais e necessidades comuns. Em Montreal (1960), discute-se a utilização do cinema, do rádio e da televisão como meios pedagógicos. Em Tóquio (1972), voltamos a encontrar a afirmação da grande importância dos “mass media” e dos meios audiovisuais na educação de jovens e adultos. Ainda na Conferência de Paris (1985), continua aparecendo o rádio, a televisão e em geral os meios de comunicação de massas, como grandes esperanças para entender a alfabetização e colocar em desenvolvimento programas de Educação de Adultos a baixo custo, mesmo que indique alguns perigos:

“o desenvolvimento não controlado das ditas tecnologias e os conteúdos que transmitem poderiam acentuar as desigualdades econômicas e culturais e ir em detrimento da expressão de identidade cultural, local, regional ou nacional.”
IV Conferência Internacional de Educação de Adultos, Paris 1985. UNESCO. P.56
A pedagogia da comunicação articula em um mesmo discurso pedagógico a esperança na tecnologia e na revolução, considerando-os como os dois grandes sistemas de valores universais modernos.
A importância da utilização de novas tecnologias na educação de jovens e adultos, não implica numa aceitação acrítica destes meios. Sabemos que a valorização destes meios como instrumentos educativos, trabalham ocultamente com a dependência econômica. Devemos no entanto, apresentar um novo reconhecimento e tratamento das tecnologias de comunicação.
Embora discutido em todas as conferências acima citadas, não percebemos a efetividade dos recursos da tecnologia educativa na educação de jovens e adultos.
Segundo Paulo FREIRE (1997) a prática educativa deve desafiar os alunos a construírem uma compreensão crítica de sua presença no mundo. A escola deve ser um local de se pensar criticamente.

“É tão urgente quanto necessária à compreensão correta da tecnologia, a que recusa entendê-la como obra diabólica ameaçando sempre os seres humanos ou a que perfila como constante a serviço de seu bem estar.” (FREIRE,1997)

Segundo CAVANAGH (1997) as estratégias internacionais para intensificar o uso das tecnologias e dos meios de comunicação a favor da aprendizagem dos adultos devem considerar a necessidade de diversidade e integridade da língua e cultura e devem comprometer-se com a promoção do conteúdo autônomo.
Para VYGOTSKY (1994) o efeito do uso de instrumentos sobre os homens é fundamental não apenas porque os ajuda a se relacionar mais eficazmente com seu ambiente, como também devido aos importantes efeitos que o uso de instrumentos tem sobre as relações internas e funcionais no interior do cérebro humano.
Percebemos, portanto, a necessidade de investigação, de alcance internacional, sobre o uso de Novas Tecnologias na Educação de Jovens e Adultos. Muitos autores têm buscado explorar o tipo de práxis necessária para que as pessoas se tornem participantes ativos nas modelações das formações econômicas, sociais, culturais e subjetivas que afetam suas vidas e as dos outros.
Acreditamos que, ao tentarmos decifrar as relações dos jovens com as novas tecnologias, podemos estar contribuindo para a construção de projetos pedagógicos, baseando-se na experiência dos jovens.
Uma pesquisa com os jovens da EJA

O local escolhido para realização da pesquisa foi a Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte – RME - em escolas que possuem ensino noturno. Alguns fatores contribuíram para esta escolha. A idéia inicial foi de se obter um panorama do público jovem, estudante do ensino noturno básico, na cidade de Belo Horizonte. Desta forma fizemos um trabalho junto a duas escolas de diferentes regionais, níveis de ensino e atendimento, com predominância de alunos jovens onde foram feitas investigações que pressupôs observação, análise de documentos, aplicação de questionários e constituição de Grupos Focais. A delimitação desta amostra pressupõe a possibilidade de traçar um perfil mais qualitativo dos jovens. É importante destacar ainda o fato da Educação de Jovens e Adultos na RME estar passando por um processo de construção de sua política. 
Optou-se por privilegiar o contato com jovens com idade entre 20 e 24 anos, seguindo orientações do estudo de Madeira (1986).  Para Madeira, a juventude por ela estudada compreende de 15 a 19 anos os adolescentes e de 20 a 24 anos os jovens propriamente ditos. Os trabalhos desta autora têm se constituído em uma importante referência sobre o tema no Brasil, a partir dos anos 80. (MADEIRA, 1986). Inicialmente, fizemos um levantamento relacionado a faixa etária dos alunos estudantes do ensino noturno das escolas e constatamos a predominância de jovens em ambas escolas: 81,5%
No universo destas escolas, constatamos a presença de 241 alunos com idade entre 20 e 24 anos. Resolvemos, portanto, aplicar o questionário a 50% dos jovens. A escolha dos alunos para responderem ao questionário, respeitou aos critérios de gênero, origem, etnia, e turma/série, visando atender proporcionalmente a diversidade existente em ambas escolas, além da disponibilidade dos jovens em participarem desta pesquisa.
Entendemos que um questionário só se justifica enquanto instrumento auxiliar na produção do conhecimento, quando remetido ao universo específico que se pretende investigar. Embora ainda sejam incipientes estudos que relacionam novas tecnologias e juventude, levantamos questões que julgamos importantes para entender este universo. 
Neste questionário utilizamos questões abertas e fechadas e, quando necessário, questões de acompanhamento. Nos primeiros tópicos, agrupamos questões que remeteram os jovens a um mundo que exigiu um certo distanciamento à medida que partiu do problema da pesquisa. Já as questões finais trataram-se de um universo de familiaridades, considerando que os jovens, neste momento, sentiam-se mais á vontade para responderem questões de cunho pessoal. 
A tabulação e análise dos dados deste questionário foram feitas pela própria pesquisadora, o que foi extremamente trabalhoso, devido ao grande número de questões na totalidade da pesquisa (seis mil). Várias questões foram cruzadas entre si, o que possibilitou uma análise mais fidedigna da realidade.
Um dos objetivos da aplicação do questionário foi conhecer os jovens-alunos do ensino noturno da RME, para a partir de tais constatações formar um grupo, em cada escola, para acompanhamento durante um semestre letivo.
O método utilizado para tanto foi o Grupo Focal, uma técnica de investigação qualitativa freqüentemente utilizada nas Ciências Sociais para buscar uma resposta aos “por que” e “como” dos comportamentos sociais.
Esta técnica não procura o consenso, mas, principalmente, a emergência das opiniões, preocupações, prioridades, percepções e contradições dos atores, tal como eles as exprimem, sem censura, nem discriminação. Esta técnica grupal possibilita a estruturação de aspectos dialógicos entre os atores: o confronto de posturas, a argumentação, a réplica ou o reforço, de enorme riqueza para a interpretação das diversas realidades vividas e sentidas pelos atores. Nessa estruturação dialógica, o pesquisador deve procurar ter uma atitude de abertura, de escuta, que lhe permita recolher de forma o mais neutra possível as atitudes, crenças e valores do grupo alvo.
Desta forma, um moderador guia grupos, no caso desta pesquisa de 10 pessoas. Os grupos são incentivados a conversarem entre si, trocando experiências e interagindo sobre suas idéias, sentimentos, valores, dificuldades, etc. O papel do moderador é promover a participação de todos, evitar a dispersão dos objetivos da discussão e a monopolização de alguns participantes sobre outros. O assunto é identificado num roteiro de discussão e são selecionadas técnicas de investigação para a coleta das informações. Após cada reunião foram elaborados relatórios com o resumo das informações, e impressões obtidas no GF e suas implicações para o estudo.
Devido á riqueza prevista nestas discussões foi realizada a filmagem dos encontros, tanto para facilitar o registro, quanto para a elaboração de um material videográfico com o intuito de ser distribuído, a posteriori, para instituições relacionadas à temática juventude e educação. 
Os critérios para seleção dos alunos participantes dos Grupos Focais foram ter acesso as tecnologias, saber utilizar computador, e-mail, entre outros no cotidiano, “jogadores” de fliperama que tivessem vontade de fazer na realidade o que faz nos jogos virtuais e aqueles que afirmaram não ter acesso algum as “novas” tecnologias. Esta diversidade, pautada nos extremos, possibilitou o aprofundamento na discussão sobre juventudes.
Além dos encontros realizados na própria escola, foram utilizados espaços fora do ambiente escolar como shopping, fliperama e o laboratório de informática da Faculdade de Educação da UFMG, a fim de desvelar os níveis tecnológicos destes jovens.
Os grupos selecionados permitiram a percepção rica dos processos de interação entre os vários atores e a proposta, tecendo uma rede bem ampla de informações sobre o processo que estava se desencadeando. Tais espaços foram admitidos com o propósito de confirmar as leituras que se desenvolviam e confrontá-las com a de outros atores.
Durante o processo de observação e discussão, perseguiram-se, prioritariamente, os seguintes dados: percepção do jovem sobre a sociedade atual, as novas tecnologias no cotidiano, nível tecnológico, jogos virtuais e aprendizagem, relação entre novas tecnologias, juventude e violência, o real e o virtual, exclusão digital, novas tecnologias e educação (contribuições para a formação), percepção do jovem de si próprio e da juventude atual, expectativas de vida, juventude e trabalho, drogas, grupos juvenis, demandas de consumo, fontes de informação mais utilizadas, influência da mídia, estereótipos de jovens apresentados pela mídia x Identidade Juvenil, retorno à escola/ inserção no ensino noturno, Escola Plural, EJA, grau de (in)satisfação dos alunos em relação a estrutura da RME e demandas e expectativas de estudo.
No caso desta pesquisa, era necessário e fundamental mergulhar-se no trabalho de campo, intensiva e profundamente, para a observação dos aspectos capazes de fornecer dados para a compreensão das identidades juvenis que perpassam a escola noturna e especificamente o lugar das novas tecnologias nas demandas educacionais destes alunos. Precisava-se captar o pensamento, as contradições, as possibilidades e dificuldades diante dos desejos de mudança dos vários sujeitos. As palavras eram tão importantes quanto os gestos, as ironias, as irritações e os sentimentos.
Os jovens participantes dos grupos, portanto, tiveram oportunidade de expor suas idéias de maneira franca e espontânea, sem constrangimentos, relacionando suas opiniões com seus problemas, suas visões de mundo e suas histórias de vida.
E, assim, o processo foi se construindo na própria condução do trabalho. Uma forte interação entre a pesquisadora e os pesquisados foi sendo conseguida a partir da presença freqüente nos espaços de discussão.
As investigações em campo duraram um ano e, nesse período, jovens do ensino noturno foram acompanhados através de observação, conversas informais, questionários e encontros dos grupos focais. Durante todo o processo houve diálogo com professores e coordenadores de ambas escolas.
Apesar das dificuldades enfrentadas, o espaço de coleta de dados nos grupos foi profundamente rico e permitiu a exploração de inúmeros aspectos presentes nas relações sociais.
De posse de grande número de dados coletados, através de fontes diversas, foi necessário estruturar um esquema de trabalho que permitisse analisá-los e responder as questões propostas por este estudo. Primeiramente, separou-os conforme os temas propostos. Em seguida, com a análise dos grupos focais, novas questões foram detectadas, explicitando aspectos centrais que permitiram estabelecer interfaces entre os diversos posicionamentos e as categorias identificadas anteriormente. Percebeu-se que outras questões fundamentais faziam parte dessas grandes categorias.

Demandas educacionais

Embora, pouco mais de 6% da população do país tenha um micro em casa, o computador está presente no imaginário, no cotidiano dos jovens, como um elemento vital.

“Nós todos temos que entrar na era da informática para não deixarmos de existir”. (Q021)
“Através da tecnologia conseguimos através de um só lugar, passar informações para o mundo inteiro”(Q026)
 “Num futuro próximo tudo será comandado pelo computador” (Q03)
 “As pessoas precisam de um computador para estarem melhor informadas” (Q 015)

Estas falas revelam a incorporação do discurso da “nova” revolução que tem recebido muitas denominações: Castells a chamou “Revolução das Novas Tecnologias da Informação”; Negro-Ponte preferiu denominá-la “Revolução Digital”, Lojkine nomeou-a “Revolução Informacional”, Jeremy Rifkin a apontou como a “Era do acesso” e Schaff a “Sociedade informática”, entre tantas outras classificações.
O que parece comum a todos é que no cerne dessa revolução está o uso do computador como instrumento vital da comunicação, da economia e da gestão do poder. Além da transformação de toda produção simbólica em um conjunto de dígitos, também foi importante a integração do computador ao microprocessador e destes aos avanços das telecomunicações, gerando um processo rápido e contundente de disseminação de informações.
Hoje a maior parte da população está excluída dos equipamentos, da linguagem e das ferramentas do computador. Milhões de brasileiros estão ficando fora da internet – um dos principais meios de comunicação, fonte de informação e pivôs da nova economia. A exclusão educacional e social está sendo reforçada pela exclusão digital.
Com o avanço das novas tecnologias, as grandes proporções da população mundial não tiveram condições de acesso sequer ao sistema escolar tradicional, muito menos aos sistemas modernos de comunicação e informação eletrônica. A marca do avanço para uns, se torna o estigma da exclusão para outros. Embora a sociedade tenha mudado muito nos últimos 30 anos, a escola pouco mudou. 
Braga (1996) acredita que os educadores que defendem uma sociedade mais justa, democrática e igualitária precisam refletir sobre as conseqüências de uma postura antitécnica, que é diferente de uma atitude crítica diante da técnica. Uma postura de negação a informação ou de discutir critica e coletivamente seus limites, possibilidades e alternativas para a sociedade informática, só contribui para a sua própria exclusão e subordinação a um processo e progresso inevitável, com possível agravamento na situação de miséria, dependência e marginalização de cidadãos que não podem compreender nem participar de uma sociedade a que não tem acesso. 
Os jovens revelaram sentirem-se excluídos do processo de informatização da sociedade:

Leonardo – Eu acho que homens, mulheres, todo mundo tem condição de aprender com o computador, o que falta é o acesso. O pobre só vai ter oportunidade de ver o computador se tiver uma oportunidade na aula, na escola, ou às vezes, ele até faz o esforço de pagar um curso de computação, mas chega em casa ele não tem computador, esquece tudo.
Geovânia –A gente está perdendo oportunidade. Eu acho que quando a gente fala com os diretores das escolas, eles até dão uma resposta, mas não depende só deles. Agora, se a gente vai falar com o prefeito da cidade, alguém assim, eles não vão nem atender e a gente continua sem oportunidade. 
Paulo – Isso eu sinto, não só porque não temos na escola, mas porque não temos em lugar nenhum.
Márcio – A gente está sendo excluído da evolução.
Geovânia – A gente já até discutiu sobre isso. Mais uma vez estamos sendo excluídos.

Acompanhando o raciocínio dos depoentes, é possível analisar que para acessar a internet, por exemplo, é preciso ter um provedor e gastos com a linha telefônica. Além disso é preciso ter um computador que custa no mínimo mil reais. Em um país com quase um terço da população abaixo da linha da pobreza, gastar algo em torno de quarenta reais por mês pela conta telefônica é impossível para a maioria da população.

Márcio: Tudo é para ser mais fácil, que faz tudo no computador até compra. Como é que você vai comprar se você não sabe mexer no computador? E também o preço dele é alto. Não tem jeito de um assalariado comprar um computador . Isso me inclui. Tem até carro que anda sozinho, então se todo mundo não tiver mais uma oportunidade... Tem até porta aí que eles gravam a voz e você fala luz e a luz acende. Uma casa inteligente, eu já vi esta casa também. Eu digo assim, não adianta ter tecnologia e as pessoas não ter possibilidade de aprender com ela. Só as pessoas que tem condição financeira de fazer um curso, pagarem e tudo, aí eles vão evoluindo e o pobre vai só ficando para trás.

Essa é a nova face da exclusão social. Enquanto um jovem das camadas abastadas da sociedade tem acesso ao ciberespaço e todas as fontes de informação disponíveis, o jovem da camada pauperizada fica privado de interagir com os produtores de conteúdo, de observá-los, questioná-los e até mesmo de copiar seus arquivos. Para a pessoa incluída na rede, a navegação estimula a criatividade, permite realizar pesquisas sobre inúmeros temas e encontrar com maior velocidade o resultado de sua busca. Quem está desconectado desconhece o oceano informacional e não consegue comunicar-se com a velocidade dos incluídos.
Não podemos negar a importância da tecnologia para os diferentes campos do saber com reflexos diretos na educação. Sua contribuição, de extremo valor, não pode ser percebida, entretanto, sob um prisma de confiança extremada nem, também, através de uma visão crítica desmedida. A tecnologia não pode em si ser considerada nem boa nem má. Não devemos, porém ter a ilusão que a simples incorporação de tecnologia produzirá efeitos favoráveis. É preciso que ela atenda às finalidades educativas a fim de que possa contribuir para a transformação da prática escolar.
É importante enfatizar que, não sendo neutra, a tecnologia está subordinada a jogos de poder e leis do mercado da sociedade em que está inserida. Conseqüentemente, o sistema educacional vai se apropriar da tecnologia sob uma determinada orientação ética, política, ideológica e pedagógica.
Sabemos ser imprescindível a utilização das novas tecnologias na escola, pois, através destas ferramentas, o acesso ao conhecimento será ofertado a todos que nela estiverem inseridas, uma vez que sua forma de pensamento, em nossos dias, esta sendo estruturada a partir dos diferentes meios de comunicação.
Pensar a educação na sociedade da informação exige considerar um leque de aspectos relativos às tecnologias de informação e comunicação, a começar pelo papel que elas desempenham na construção de uma sociedade que tenha a inclusão e a justiça social como uma das prioridades principais.
E inclusão social pressupõe formação para a cidadania, o que significa que as tecnologias de informação e comunicação devem ser utilizadas também para a democratização dos processos sociais, para fomentar a transparência de políticas e ações do governo e para incentivar a mobilização dos cidadãos e participação ativa nas instâncias cabíveis. 
Ainda que adultos e jovens, professores e alunos, partilhem de um espaço geográfico comum, parece que torna-se difícil, partilhar os mundos virtuais que os jovens habitam no atual espaço digital. Esta pesquisa pôde constatar que durante as aulas formais professores e alunos se atinham àqueles conteúdos classicamente vinculados aos programas oficiais. No entanto, no intervalo o assunto era a novela, os jogos de fliperama, os ídolos, as notícias do rádio. O questionário serviu, então, para apreender a relação dos jovens-alunos com a televisão, rádio, fliperamas, computadores etc.
Um dos dados constatados é que entre os recursos que os jovens alunos gostariam de ter na escola, o computador é o mais almejado. Para 98% o computador na escola poderia contribuir para uma educação com maior qualidade. Muitos afirmam acreditar que com o computador na escola teriam maior acesso à informação e ao conhecimento participando do seu tempo:

“A cada dia que passa as coisas evoluem mais e mais. Com o uso do computador na escola estaremos mais informados.” (Q05)
“Se tivermos o computador na escola com internet é como termos a janela do mundo” (Q08)
“Através do computador teríamos acesso a muito mais conhecimento” (Q12)
“Temos que ter computadores na escola. Parece que a escola parou no tempo.” (Q076)
“Serviria de fonte segura e rápida de pesquisas e atualização.” (Q109)
“A escola é a nossa base, mas ela está muito ruim. Não tem a preocupação com os jovens, não se interessam pelo que nós precisamos e por isso não temos computador.” (Q119)

Alguns afirmam que prepararia para o mundo do trabalho:
“Poderia nos dar condições para enfrentar o mercado de trabalho, porque se não tivermos estes cursos seremos como analfabetos.” (Q36)
“Com o computador na escola os alunos estariam preparados para enfrentar o mercado de trabalho com mais conhecimentos.” (Q74)
“Hoje tudo gira em função da informática e da internet. Se você tem acesso a isso fica muito mais fácil para você enfrentar o mercado de trabalho.” (Q94)

Outros que haveria maior motivação e aprendizagem:

“Os alunos iriam interessar e aprender mais” (Q10)
“O incentivo de estudar seria muito maior se tivesse computador na escola.” (Q59)
“Seria uma forma de motivar a todos. Seria uma aula bem mais interessante.” (Q99)

Nos relatos do Grupo Focal, percebe-se a exigência de uma escola mais bem preparada para enfrentar os desafios formadores num mundo com as características do nosso.

Geovânia –Nas escolas tinha que ter computador, não tem jeito, porque senão vai ser sempre isso ai. Todo mundo usa e a gente fica para trás.
Leonardo – Eu acho que se os colégios oferecessem para os alunos curso de computação, internet, para poder treinar os alunos tudo que a gente sonha, seria bem estimulante e significante. Ele iria se sentir mais valorizado se conseguisse fazer uma coisa e imprimir. A gente precisa cobrar deste governo nosso, seria indiscutível no colégio.
Fabiana – A internet é que eu acho mais interessante no computador. Hoje eu senti mais necessidade da gente ter aula de computação e ir aprendendo uma coisa de cada vez. Hoje eu queria aproveitar o máximo, ver tudo ao mesmo tempo, porque não sei quando vou ter outra oportunidade.
Marcelo – No dia que você falou lá na escola que estava tentando conseguir os computadores para gente lá no Instituto Ayrton Senna, o que é que a gente achava, que quem concordasse era para assinar para você mandar para lá o projeto, com a gente concordando. Eu fiquei tão empolgado que até sonhei a noite, pelo seguinte, porque não é só a direção e a coordenação tem que preocupar, mas os alunos também. Acho que tinha que chamar também os pais dos alunos, mesmo que todo mundo é de situação carente. Eu acho que se não deu certo o do Senna a gente podia chamar todo mundo, são 1.200 alunos, não é possível que a gente não vai conseguir. Se os pais se interessassem em ajudar, dessem 10,00 por mês, daria mesmo. Acho que o governador deveria se preocupar, mas enfim... A gente tem como correr atrás.
Paulo – Outro dia uma colega foi caçar emprego de faxineira numa firma e eles perguntaram se tinha curso de computação. Ela falou não, porque? E ele não contratou porque falou que a cozinha era cheio de negócio que ela tinha que saber computação. Onde nós estamos? Para varrer o chão e fazer comida ter que saber informática?
Leonardo: Eu acho que as escolas públicas embora tenham uma capacidade muito boa para a classe média e baixa mesmo, eu acho que seria importante se as escolas oferecessem para os alunos uma sala de informática. Para que na hora de sair para o mundo lá fora, na hora de procurar o seu mercado de trabalho, não vou dizer totalmente preparado, mas pelo menos com um pouco de conhecimento. Eu acho que é muito importante. Embora nós já temos muito a ganhar né, mesmo com todo mundo cansado, querendo ir embora, está tudo aí esforçando. Eu acho muito importante se os colégios oferecessem, porque a tecnologia hoje em dia é básica.

Nas falas dos depoentes é nítido o desejo da incorporação material das Novas Tecnologias, especialmente do computador, na escola. Esse acesso representa para muitos a porta de entrada para o mundo moderno. Isto leva a proporem estratégias de aquisição desses equipamentos, mesmo que para muitos isso represente um sacrifício em termos financeiros.
Um dos jovens-alunos chegou a escrever uma carta para o Secretário Municipal de Educação, cujo trecho aqui reproduzimos:

Senhor Secretário de Educação,

Venho através desta carta lhe dizer o que pensam os jovens e adultos que estudam no período noturno.(...)
Espero que o senhor nos ajude porque do jeito que está não dá mais para ficar. Além disso espero que o senhor melhore o equipamento das escolas públicas, dando condições para que cada escola monte um laboratório de informática, pois hoje é preciso que as escolas ensinem computação, porque hoje é uma nova era de tecnologia e todos precisam aprender a lidar com os computadores e todo tipo de tecnologia. O mundo está evoluindo e é preciso que a escola pública evolua junto, não fique parada no tempo, como está hoje.
Espero sua compreensão e ajuda.
Alexandro.

Se hoje o mundo é outro e têm na informática e nas novas tecnologias da comunicação e da informação seus modos de produção da vida e da relação de trabalho, poder e relação humana, quais são nossos instrumentos de leitura dele?
Dificilmente concordaríamos com a idéia de que o jovem aluno da Educação de Jovens e Adultos é mero consumidor passivo dessa tecnologia. Ao contrário, diríamos que faz um uso criador do mesmo. Buscar compreender o que os jovens reproduzem/ transmitem/ criam no uso das tantas tecnologias hoje postas à disposição para o consumo, é o grande desafio que podemos enfrentar para realmente ‘decifrar’ as maneiras como as tecnologias “estão” na escola.
Para PERRENOUD, formar o aluno para utilizar as novas tecnologias não é fazer com que o aluno domine técnicas e programações, mas 

"formar o julgamento, o senso crítico, o pensamento hipotético e dedutivo, as faculdades de observação e de pesquisa, a imaginação, a capacidade de memorizar e classificar, a leitura e a análise de textos e de imagens, a representação de redes, de procedimentos e de estratégias de comunicação." 

As discussões realizadas junto aos jovens do Grupo Focal permitem estabelecer um olhar sobre a educação que extrapola os limites do próprio conceito, na medida que situa quem é esse jovem e quais as suas perspectivas para enfrentar a vida em todas as suas dimensões numa sociedade moderna e complexa. Os vinte jovens presentes nos grupos focais, mostraram-se, em muitos momentos, extremamente maduros, assumindo tarefas identificadas como características da “vida adulta”: trabalham fora, cuidam de irmãos menores ou dos filhos, lavam e passam suas roupas, trazem dinheiro para completar a renda familiar e, em alguns casos são os únicos provedores dessa renda.
Essa juventude é uma construção social. Os jovens aqui presentes contrariam alguns dos estereótipos a eles atribuídos: a irresponsabilidade, a impetuosidade desmedida, a violência, o desapego aos valores familiares. Exibem, isto sim, um caráter construído a partir das necessidades que regem seu cotidiano, um cotidiano que lhes impõe assumir imensas responsabilidades e tarefas, o que fazem entretanto, sem perder a alegria e a esperança.
Percebemos, portanto, que um novo tipo de subjetividade humana está se formando. A partir do nexo entre cultura juvenil e o complexo crescente das novas tecnologias, está emergindo uma formação de identidade inteiramente nova. Uma justificativa ainda mais óbvia para reavaliar a relação entre juventude e novas tecnologias é que não se trata apenas da crescente penetração destas tecnologias no processo de escolarização, mas também, de forma mais geral, da importância destas tecnologias e da cultura da informação para a escolarização e para alterar formas de currículo, com todos os problemas e necessidades daí decorrentes. De particular relevância para nosso estudo é o papel da cultura das Novas Tecnologias nos mundos vitais desses jovens e a relação entre essa cultura e a sua escolarização. Esse processo está vinculado aos novos desenvolvimentos tecnológicos e culturais e em especial a informática como (re) organizador da ação e do significado humano.
Em termos de educação, pensamos que trouxemos mais elementos para refletirmos sobres a necessidade do uso das novas tecnologias nas instituições escolares, sobretudo as NTICs, do que propostas fechadas e prescritivas de ação pedagógica.
Acreditamos, no entanto, que para compreender as novas tecnologias é preciso valorizar o mundo real dos sujeitos, considerá-los como protagonistas de sua história e não como “receptores” de mensagens e consumidores de produtos culturais.
É interessante observar que os alunos da EJA não têm acesso às novas tecnologias nas instituições escolares e não percebemos um movimento das escolas visando incluí-los nesta sociedade da informação. Entendemos que nosso estudo pode contribuir para compreender os caminhos que podem levar à democratização das novas tecnologias nesse segmento juvenil fazendo com que o tempo vivido na escola não se torne uma segunda etapa do “tempo perdido” (roubado/negado).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BÉLANGER, PAUL. (1996) Tendências en la política de educación de adultos. In: Educación de Adultos y desarollo – Instituto de la cooperación Internacional de la Asociación Alemana para Educación de Adultos. N.47, p.21-32
BELO HORIZONTE. PREFEITURA MUNICIPAL. Educação básica de jovens e adultos: Escola Plural. Belo Horizonte: PBH, [s.d.].
BRAGA, Álvaro José. (1996) Do mobral ao computador: a implantação de um projeto de informática educativa na educação de jovens e adultos. Campinas, S.P [ s.n], Dissertação de mestrado. UNICAMP. Faculdade Educação.
CASTELLS, Manuel. (2000) A sociedade em rede (A era da informação: economia, sociedade e cultura; v.1) São Paulo, Paz e Terra 
CASTELLS, Manuel. (1996) Novas perspectivas críticas em educação/ Manuel Castells, Ramón Flecha, Paulo Freire, Henry Giroux, Donaldo Macedo e Paul Willis; trad. Juan Acuña - Porto Alegre: Artes Médicas 
CAVANAGH, Cris. (1997) El aprendizaje de los adultos, los medios de comunicación, la cultura y las nuevas tecnologias de la información y comunicación. In: Confintea V. Tema 7. P.161-178
FREIRE, Paulo (1997) Desafios da educação de Adultos frente à nova reestruturação tecnológica. Seminário Internacional Educação e Escolarização de Jovens e Adultos (1996, São Paulo:IBEAC) v.1. Brasília:MEC, p.264-274.
GADOTTI, Moacir. (1998) As muitas lições de Paulo Freire. IN: Paulo Freire: poder, desejo e memórias de libertação. Trad. Márcia Moraes, ArtMed, Porto Alegre, p.25-34
GOMEZ, Margarita Victoria. (1999) Paulo Freire: Re-leitura para uma teoria da informática na educação. São Paulo: Instituto Paulo Freire
GUTIERREZ, F. (1993) Pedagogía de la Comunicación en la educación Popular. Ed. Popular, Madrid, Espanha 
KNOBEL, M. (1998) Paulo Freire e a juventude digital em espaços marginais. In: Paulo Freire: poder, desejo e memórias de libertação. Trad. Márcia Moraes, ArtMed, Porto Alegre, p.175-189
LOJKINE, Jean. (1999) A revolução informacional. São Paulo, Cortez.
MADEIRA, Felícia. (1986) Os jovens e as mudanças estruturais na década de 70: questionando pressupostos e sugerindo pistas. São Paulo: Cadernos de Pesquisa, Fundação Carlos Chagas, n.58
NEGROPONTE, Nicholas. (1996) Ser digital. México: Atlántida-Océano
PERRENOUD, P. (2000) Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artes Médicas 
RIFKIN, Jeremy. (2001) A era do acesso: transição de mercados convencionais para networks e o nascimento de uma nova economia. São Paulo, Makron Books
SCHAFF, Adam. (1993) A sociedade informática. (trad. Carlos Eduardo Machado e Luiz A. Obejés) São Paulo: Editora Brasiliense.
VIGOTSKY, L.S. (1994) A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. São Paulo: Martins Fontes

