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RESUMO

Trata-se de uma reflexão sobre questões referentes ao aprender na escola, seus desafios, a partir da
aproximação com alguns pressupostos teóricos que foram se constituindo como arcabouço de análise em
minha trajetória de pesquisa sobre juventudes e escolarização, a partir de estudos de Charlot, Vigotsky e
Aulagnier. Parto da indagação: por que resultados de pesquisas identificam que o gosto dos jovens pela
escola não necessariamente é acompanhado pela implicação com o trabalho intelectual para aprender os
saberes que a instituição escolar pretensamente pretende veicular?
Para tal reflexão focalizo o conceito de “atividade” e de “desejo de aprender” e as implicações da
compreensão das lógicas de aprender na escola, enquanto processos ou não de exclusão nas relações de
poder em nossa sociedade.

RÉSUMÉ

C´article s&39;agit d&39;une réflexion sur les questions liées à l&39;apprentissage à l&39;école, leurs défis.
Je utilise les approches théoriques qui ont été construit comme un cadre d&39;analyse dans mes recherches
sur la jeunesse et de l&39;éducation, a partir des études de Charlot, Vigotky et Aulaugnier. Je demande
pourquoi les résultats de recherche ont identifier le goût des jeunes pour profiter les spaces de l&39;école,
mais ils ne sont pas nécessairement accompagnés d&39;implication avec le travail intellectuel pour apprendre
dans l´école. Pour cette réflexion, je me concentre sur le concept d &39;«activité» et «désir d&39;apprendre»
et aussi sur les implications de la compréhension de la logique de l&39;apprentissage à l&39;école, qui peut
créer les processus d&39;exclusion dans les relations de pouvoir dans notre société.

1-Introdução

Neste artigo identifico e analiso alguns pressupostos teóricos que considero pertinentes para os estudos sobre
os sujeitos e sua relação com as atividades para aprender de modo geral e na escola. Tais pressupostos
foram se articulando em minha trajetória de pesquisa desde o doutorado e mais recentemente na pesquisa de
pós-doutorado[ii].

Nestas pesquisas (CHARLOT, 1999, 2005; DAYRELL, 2009; REIS, 2006, 2012ª, 2012b), dentre outras, uma
questão torna-se recorrente: por que as pesquisas sobre juventudes e a escola no Brasil e em outros países
apresentam resultados nos quais se identifica que o gosto dos jovens por ir à escola não necessariamente é
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acompanhado pela implicação com o trabalho intelectual para aprender os saberes que a instituição escolar
pretensamente pretende veicular?
Parto do pressuposto que os e as jovens são sujeitos históricos e sociais que querem ser reconhecidos e
expressar seus modos de ver o mundo, os outros e si mesmos. No entanto, as condições de vida destes
jovens de periferia das grandes cidades permitem escassos espaços de encontros. Portanto, a escola assume
um lugar privilegiado para que possam viver as juventudes, estar com os amigos, dialogar com modos de
expressão compartilhados. No entanto, gostar da escola, das sociabilidades estabelecidas nesse espaço não
se vincula diretamente com a construção da implicação em relação às exigências para estudar, para realizar
uma atividade intelectual para compreensão do “mundo como modos de pensamento” (CHARLOT, 2009ª), a
partir das sistematizações historicamente construídas nas áreas do conhecimento, que a escola inventada
pela sociedade burguesa pretende veicular.

Não tenho a pretensão de apresentar respostas para esta questão complexa, mas trazer à tona alguns
pressupostos teóricos que considero pertinentes para investigá-la. Nesse sentido, em um primeiro momento
apresento o conceito de “atividades e sentidos de aprender” e em seguida de “processos de identificação e
desejo de aprender”, tendo como foco suas implicações para as análises sobre a mobilização ou não dos
sujeitos para “aprender na escola”.

2-Aprender: processo mediado pelas atividades na nossa relação com o mundo

Partilho com Charlot (2000, 2001, 2005) o pressuposto de que nascemos em um mundo preexistente e de
que, param nos tornarmos sujeitos neste mundo, temos que nos apropriar de um conjunto de saberes, de
conhecimentos, de modos de agir historicamente produzidos pela humanidade.

Como seres humanos inacabados, precisamos entrar em relação com este mundo, a partir da mediação dos
“outros” e da realização de “atividades”. Explica Charlot (2001) que aprender pressupõe um triplo processo:
“de ‘hominização’ (tornar-se homem), de ‘singularização’ (tornar-se um exemplar único de homem), de
‘socialização’ (tornar-se membro de uma comunidade, partilhando seus valores e ocupando seu lugar nela)”
(2001, p. 53).

Portanto, pela educação, construímos e somos construídos pelos outros como ser humano, social e singular
(CHARLOT, 2001, p. 54). Afirma também que uma educação somente é possível se o sujeito a ser educado
investe “pessoalmente no processo que o educa. Inversamente, porém, eu só posso educar-me numa troca
com os outros e com o mundo” (2001, p. 54).

Aprendemos nas diferentes relações que estabelecemos no mundo, com as pessoas, nos diversos tempos e
espaços. Existem diferentes figuras de aprender. Este processo permite ao sujeito construir determinada
“relação com o saber”, na qual cada um estabelece uma relação com o mundo, com os outros e com si
mesmo. A relação com o saber é a relação com o mundo, no sentido mais geral, mas é, também, uma relação
com estes espaços nos quais cada um vive e aprende. Para aprender, o sujeito precisa se mobilizar para
realizar atividades, de acordo com as exigências de determinado espaço onde se encontra. Explica o autor
que se mobilizar [...] é também engajar-se em uma atividade originada por móbiles, porque existem boas
razões para fazê-lo (LEONTIEV, 1975 in ROCHEX, 1995). Charlot explica que a criança

mobiliza-se, em uma atividade, quando investe nela, quando faz uso de si mesma
como um recurso, quando é posta em movimento por móbiles que remetem a um
desejo, um sentido, um valor. A atividade possui então uma dinâmica interna. Não
se deve esquecer, entretanto, que esta dinâmica supõe uma troca com o mundo,
onde a criança encontra metas desejáveis, meios de ação e outros recursos que não
ela mesma (CHARLOT, 2000, p. 55).

Investigar a mobilização implica buscar a compreensão dos processos que permitem ao sujeito se engajarem
em aprendizagens, que tanto são colocadas em movimento pelas metas desejáveis no mundo, como pelo
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modo singular de dar sentido aos significados culturais. Portanto, tal investigação adentra um campo
complexo.

Nesta perspectiva são importantes as contribuições de Vygotsky (1991, 1993, 1998), ao explicar que a
construção do psiquismo é social. Tal construção ocorre a partir da relação do homem com o mundo, tendo
dois tipos de mediadores: os instrumentos, que regulam as ações sobre os objetos, e os signos, que
organizam a ação sobre o psiquismo. A cultura humana cria o objeto e lhe atribui sua função. Ao mesmo
tempo, na medida em que este objeto é transformado continuamente pelo homem, é portador de novos
sentidos. A linguagem, por ser uma das formas mais elaboradas de simbolização e a principal via de interação
social, realiza a mesma função do objeto em relação aos instrumentos psicológicos.

A apropriação de sistemas de signos e o domínio das condutas semióticas operam-se, conforme Vygotsky, do
exterior ao interior pela atividade realizada em cooperação com os adultos ou com os pares. De acordo com o
autor, os bens e a cultura são internalizados pela mediação de processos cognitivos complexos (consciência e
pensamento). Nesse sentido, Pino (2005, p. 19) destaca que tais processos possibilitam, de um lado, a “[...]
conversão dos significados culturais da sociedade em significados próprios; do outro, estes não são mera
reprodução daqueles, mas o resultado de uma interpretação por parte do sujeito que pode lhe dar um sentido
próprio”.

Rochex (1995) recorre aos estudos de Vygotsky para explicar que a apropriação da cultura mediada pela
atividade dos sujeitos é um processo de dupla existência. As significações consolidam-se sob a forma de
significações verbais, de conceitos, de saberes e de saber fazer, de aquisições das práticas sociais da
humanidade. Elas, sem perder sua natureza histórico-social e seu conteúdo objetivo, passam a um processo
de apropriação por cada sujeito singular, o que pressupõe a atribuição de um sentido pessoal às significações.

Afirma Vygotsky (1998, p. 110) que “[...] o aprendizado das crianças começa muito antes de elas
frequentarem a escola. Qualquer situação de aprendizado com a qual a criança se defronta na escola tem
sempre uma história prévia”. Acrescenta, no entanto, que este aprendizado deve ser ampliado pela instituição
escolar mediante o desenvolvimento do pensamento conceitual que, conforme o autor é “[...] algo
fundamentalmente novo no desenvolvimento da criança”.

Para Vygotsky (1993, p. 5), “[...] as formas mais elevadas da comunicação humana somente são possíveis
porque o pensamento do homem reflete uma realidade conceitualizada”. O autor explica que a apropriação
desse modo conceitual de compreensão pressupõe a interação entre os saberes escolares e os não escolares.
Ao contrário de teorias e representações de que os sujeitos devem se desenvolver naturalmente, a partir de
seus ritmos, para Vygotsky, a aprendizagem seria inútil se pudesse utilizar somente o que o sujeito já
desenvolveu. Todo conteúdo do ensino deve exigir mais do que a criança pode dar naquele momento.
Portanto, a criança na escola realiza atividades que produzem a necessidade de superação de seus próprios
limites (VYGOTSKI in ROCHEX, 1995, p. 36-37).

Para o desenvolvimento intrapsíquico, os sujeitos necessitam realizar atividades de apropriação das
significações culturais, que se revestirão dos sentidos pessoais atribuídos a estas significações. Esse processo
não é homogêneo, depende da qualidade dos encontros com os saberes vivenciados e, mais especificamente,
dos desafios propiciados. Os modos de pensamento privilegiados pela instituição escolar não são
naturalmente internalizados. Portanto, pode-se afirmar que as significações na escola são aspectos da cultura
escolar, das escolhas de “conhecimentos sistematizados”, a partir de determinadas concepções, num universo
de disputa sobre o que ensinar e como, em determinada área do conhecimento, com lógicas historicamente
construídas. Os investimentos ou não na atividade de apropriação destes saberes escolares passam por
muitos aspectos.

Charlot (2009a) explica que para analisar uma atividade, incluída a do aluno, é preciso interessar-se pelos
sentidos da atividade. Compreende-se a atividade na escola como “uma atividade específica, que produz
efeitos, mudanças, e deve ser considerada uma dimensão fundamental do que está acontecendo na escola”
(CHARLOT, 2009a, p. 89) e não apenas um reflexo da posição social. Nessa perspectiva, para estudar a
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relação dos estudantes em relação à escola e aos estudos, é preciso pesquisar como estes se relacionam com
as atividades escolares, seus motivos, se estas fazem sentido em relação ao trabalho intelectual, como são
interpretadas.

Charlot explica que a escola é um lugar de vivência no qual o mundo é tratado como objeto (2009a, p. 93). O
autor parte do pressuposto de que para que haja a atividade intelectual na escola é necessário um processo
de constituição do “Eu” epistêmico. Conforme o autor, este “EU” epistêmico é

distinto do Eu empírico, no processo pelo qual ele coloca o mundo como objeto de
pensamento. Esse processo de distanciação–objetivação só é possível graças à
linguagem; somente pela linguagem podem existir objetos de pensamento e um
sujeito racional para pensá-los (Vygotsky). Se na escola impera a linguagem, é
porque esta possibilita construir objetos de pensamentos diferentes dos objetos de
vivência, o que é a especificidade da escola. A sistematização é um processo
complementar da distanciação-objetivação. É possível constituir objetos de
pensamento sem ligá-los em sistema, mas este sempre é o horizonte do
pensamento, visto que um conceito é definido pelo conjunto de relações que ele
mantém com outros conceitos e não por uma ligação direta com um referente. A
sistematização é que permite construir disciplinas (Matemática, Física, História, etc.)
e não é por acaso que o projeto interdisciplinar sempre esbarra no problema da
sistematização porque muitos alunos têm dificuldade de compreender as atividades
escolares como aquelas que permitem a apropriação de objetos de pensamento.
Muitas vezes, o objeto de pensamento da escola não tem referente no meio de vida
do aluno (CHARLOT, 2009a, p. 94).

Conforme o autor, “o problema central da pedagogia escolar é controlar a relação entre o objeto de
pensamento e os seus referentes no meio de vida, e introduzir o aluno em universos intelectuais constituídos
por objetos” (2009a, p.93), que não têm os sentidos relacionados com suas vivências. Acrescenta o autor que
“quando não existe nenhum sentido, não há atividade alguma: ninguém faz algo sem nenhum motivo. Mas a
situação mais frequente na escola é aquela em que o aluno age por um motivo não relacionado com o próprio
saber” (2009a, p. 92).

Portanto, o sentido que os sujeitos atribuem ao “estudar” na escola permite ou não dominar “os modos
específicos de aprender na escola”, o que por sua vez implica também na possibilidade ou não de ser
reconhecidos pelos outros neste espaço. Para investigar a mobilização dos estudantes em relação aos
estudos, torna-se necessário identificar como o processo de aprender se articula com a “relação de identidade
com o saber e o prazer de aprender”. A seguir, tento aproximações com esta dimensão.

3- O desejo de aprender

Charlot explica que, para a psicanálise, a questão-chave é o saber como objeto do desejo, denominado,
também de objeto primitivo. Explica o autor que estudar a relação com o saber do sujeito, para a psicanálise
é

estudar este sujeito confrontado à necessidade de aprender e na presença de um
mundo de saberes [...]. O desejo de saber faz parte de processos psíquicos próprios
aos sujeitos, pelos quais os saberes culturais e sociais são reinterpretados [...]. [...]
o sujeito é autor de um primeiro saber, criação fantasmagórica a partir de sua
própria constituição psíquica de criança e de seu próprio desejo de saber [...]. A
necessidade de aprender e a presença de um saber pessoal que se impõem à criança
não é, portanto, a etapa primeira da constituição da relação com o saber, mas uma
etapa segunda, dependente da maneira como se desenvolve a história do sujeito, os
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processos anteriores. Em particular, é nesta primeira etapa que constituem as
dimensões inconscientes do desejo de saber (2000, p. 68-69).

Nesse sentido, Piera Aulagnier explica que “existe um primeiro conhecido de si e do mundo, que não é outra
coisa que o ‘saber’ que a realidade psíquica propõe ao sujeito” (1990, p.177). Tal saber

poderia igualmente ser definido como interpretação que o sujeito dá àquilo que é
interpretação que coloca o real entre parênteses para só extrair dele o material
necessário e apto para a formulação de uma resposta, tão adequada quanto possível,
para as exigências do princípio de prazer e para a proteção do campo por ele
recoberto (1990, p. 177).

Existe, portanto, uma primeira forma de conhecimento a serviço do princípio de prazer. O aparecimento de
um ‘desejo de saber’, implica que esse primeiro ‘conhecido’ tenha se revelado inapto para responder à
questão pela qual o sujeito se acha afrontado. (1990, p. 178). Aulagnier explica que o desejo de saber
relaciona-se à busca de sentido:

O que o desejo, face à vacilação do objeto, colocada em seu lugar e posição, é a
questão da causa; transmuta-se assim em desejo de saber, transmutação que nada
tem de gratuita [...] e cuja finalidade permanece sendo a esperança de um domínio
sobre o desejo (o seu, assim como o do Outro) que também é exigida por aquilo que
chamaremos ‘demanda identificatória’. O desejo de saber nos aparece assim em
primeiro lugar, como consequência daquilo que se revela ao desejo do sujeito como
inacessível [...]. O saber tem uma função fundadora para o sujeito do discurso; fazer
surgir o verossímil (o que não quer necessariamente dizer o verdadeiro), o sentido lá
onde corre o risco de irromper o não sentido e o não sabido do desejo que a
demanda tem por função mascarar (1990, p. 180-181).

Para a autora, “toda demanda de saber é demanda de domínio sobre esse campo real onde o outro parece a
guisa de si, seguro de encontrar aí os objetos de seu desejo, ainda que o sujeito comece como encontrá-lo
como o campo do desprazer, como aquilo que se oculta e resiste” (1990, p. 182). Portanto, nessa
perspectiva, saber implica renunciar à certeza e “reconhecer que todo saber é coextensivo a um
conhecimento contínuo” (1990, p. 234).

Ao tratar da questão dessa busca de certezas para explicar o mundo, Aulagnier evidencia as proximidades das
explicações fornecidas pelo pensamento mítico e pelo pensamento científico:

Pensamento mítico e pensamento científico mostram, a despeito de sua diferença, o
lugar que aí vêm ocupar e a nostalgia de uma certeza perdida e a nostalgia de um
primeiro modelo de atividade psíquica no qual saber e certeza coincidem [...] [como]
finalidade do saber científico: prometer ao sujeito, que renuncia a certeza do mito e
do discurso sagrado, um saber que se oferece como possível via de acesso a uma
certeza futura e diferida (AULAGNIER, 1990, p. 233-234).

Portanto, para a autora, aquilo que todo sujeito denomina de ”saber” trata-se de “enunciados, ou mesmo um
único, que pretende dizer uma verdade sobre o objeto do qual fala” (1990, p. 236). Esses enunciados
apresentam uma verdade possível no presente, passível de ser abandonada e substituída. Nesse sentido, “a
busca de saber não é separável de um projeto de verdade, quer se trate do discurso cotidiano ou do discurso
teórico” (1990, p. 236). De acordo com Aulagnier (1990),

o modelo que uma cultura atribui à realidade difere de uma para outra, o mesmo
ocorrendo com as referências identificatórias do Eu. Opostamente mostra-se
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universal o tipo de relação que se deve estabelecer entre o Eu e o modelo que o
discurso propõe para ele: eis por que este último mantém sempre uma mesma
função metapsicológica. Essa função, pivô do processo identificatório, tem como
condição necessária poder propor ao Eu critérios de verificação que lhe permitam
assegurar-se de um ponto de certeza a partir do qual somente ele pode assumir o
questionamento e a dúvida enquanto corolários inerentes à função do discurso. A
busca desse ponto e de sua necessidade é comprovada através do pavor pelo qual o
sujeito pode ser tomado frente a qualquer questionamento radical de sua verificação
(AULAGNIER, 1990, p. 240).

Acrescenta a autora que “interpretar implica sempre a adesão do sujeito a uma construção teórica que lhe
permite organizar o conjunto de significações segundo um centro de gravidade que muda a ordem e o tipo de
relações pré-existentes” (1990, p. 247). Explica Aulagnier que

o abandono pela criança de uma finalidade para a assunção em nome próprio desta
busca solitária que obriga o sujeito a aceitar a incerteza e a incompletude de todo o
conhecimento, em nossa opinião, deve ser entendido como aquilo que vem marcar a
relação do sujeito com o saber, com o selo da castração (AULAGNIER, 1990, p. 132).

A questão apresentada por Aulagnier sobre o “desejo de aprender” remete às inquietações sobre as relações
dos estudantes com o que aprendem e com o que é ensinado. Considero que a proposta educativa, as
atividades escolares precisam propiciar explicações válidas para aquele que busca “saber mais”, para
responder suas indagações. Nesse sentido, quando analiso resultados de minha pesquisa (2006, 2012) e de
Charlot (1999, 2005) questiono se as interpretações de grande parte dos estudantes de que aprender seja
“obter as explicações dos professores” pode propiciar uma relação de construção do “EU” epistêmico e novos
modos de compreender o mundo, os outros e a si mesmos, mediante a apropriação dos objetos de
pensamento, em diferentes áreas do conhecimento. Também indago se a apresentação de explicações
resumidas e descontextualizadas dos enunciados de determinada área de conhecimento pode contribuir para
fomentar este “desejo de aprender” para os estudantes.

Portanto, Aulagnier (1990) explica que o desejo de saber, dessa busca pela certeza, ocorre mediante o
“processo de identificação”. Para a autora, tal identificação, diferente da interiorização, é um processo ativo
que emerge no coração das relações intersubjetivas, em um debate entre o sujeito e as pessoas significantes
de seu meio, suas atividades, os desejos e os ideais que movem e que eles projetam sobre esse sujeito em
construção: a criança. Desse modo, pode-se complementar que “não é o início da atividade intelectual
provocada pelo desejo de inventar e de saber, mas, sim, esse momento de prova ao qual a criança deve
renunciar a crer que um “Outro” pode sempre lhe garantir a verdade do dito, pode continuar a ser o lugar de
uma resposta plena e no qual deverá aceitar sua solidão e o peso da dúvida” (AULAGNIER, 1990, p. 131).

A identificação, nessa perspectiva, não pode ser compreendida como simples processo de imitação ou de
captação da imagem do outro. Ela possibilita, a partir do trabalho de simbolização, que as propriedades da
eficácia das atividades sejam também apropriadas em outras atividades, de outras situações, de outras
relações intersubjetivas que presidiram a sua apropriação, podendo fazer valer as aquisições de suas
construções identificatórias anteriores nas construções do futuro. Assim, o processo identificatório se
aproxima do conceito de atividade de Leontiev, porque diz respeito, dentre outros aspectos, à eficácia da
atividade para o sujeito. Explica Rochex (1995, p. 79) que em cada momento em que “o sujeito investe em
uma relação ou uma atividade, o olhar do outro investido ou a exterioridade significada na avaliação de
eficácia e do valor dessa atividade o confrontam a uma imagem modificada de si mesmo, que permite ou não
investir, se mobilizar na continuidade da atividade”. Explica ainda Aulagnier que

o raio dos possíveis, no duplo registro do relacional e da atividade social, é portanto
dependente de um leque de posições identificatórias que o sujeito poderá ocupar, da
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habilidade identificatória que lhe autoriza sua construção anterior. [...] A mais
essencial destas condições reside na necessidade, para o sujeito, de poder ser
assegurada uma relação de continuidade em relação ao passado, presente e futuro,
que lhe assegure poder reconhecer o que ele foi naquilo que é, mais, sobretudo, no
que ele se antecipa no futuro (AULAGNIER in ROCHEX, 1995, p. 79).

Em outras palavras, para aceitar mudar e, portanto, ter uma história, é necessário ao sujeito ter assegurado
de não se perder, de poder conjugar permanência e mudança. “Para que ele possa aceitar esse risco, é
necessário que se preserve uma relação de continuidade entre o que ele era e o que ele deverá ser [...]”
(AULAGNIER, 1988 in ROCHEX, 1995, p. 80).

Quando o sujeito rejeita aprender a partir das exigências da escola ou se sente não reconhecido porque utiliza
outros modos explicativos para expressar o que conhece, ocorre o conflito e muitas vezes resistências em
relação ao valor do que a instituição escolar ensina; além disso, este aluno que resiste é rotulado como
aquele que não tem capacidade de aprender.

4-Algumas considerações

Concordo com Charlot quando afirma que “existe uma especificidade da atividade escolar, que requer
determinada relação com o mundo, com os outros, consigo mesmo, com a linguagem, com o tempo”
(CHARLOT, 2009a, p. 94). Tal especificidade foi historicamente produzida e se organiza por relações que

não são socialmente neutras, uma vez que começaram a ser construídas na classe
média que valoriza a linguagem, enquanto que a relação com o mundo das classes
populares é outra. Portanto, não é surpreendente que os filhos das classes populares
tenham mais dificuldades na escola que os filhos da classe média (CHARLOT, 2009a,
p. 94).

Delory-Momberger apresenta uma dimensão da escolarização que se destaca no cotidiano escolar e produz
marcas na relação de cada um com a experiência escolar. A relação que a escola institui com o saber e com o
aprender é avaliada em termos de sucesso e de fracasso, e essa relação se traduz em modos de etiquetagem
codificadas e restritivos do que fazem e do que são os indivíduos-alunos e nas tipificações construídas sobre
um critério quase exclusivo de desempenho nas atividades escolares (DELORY-MOMBERGER, 2008, p. 135). A
autora explica que grande parte do tempo vivido na escola é utilizada pelos sujeitos “para negociar por si
mesmos e pelos outros (grupo de pares e adultos), as etiquetagens e tipificações da escola e a construção
biográfica pessoal” (2008, p. 135).

Vale a pena ressaltar, portanto, que essa etiquetagem ocorre em função da legitimação exclusiva da relação
com o saber na escola como apropriação de objetos de pensamento selecionados, sistematizados e
priorizados em nossa sociedade. Charlot explica que é um equívoco valorizar apenas este modo específico de
aprender, exigido pela escola. Afirma o autor que “há outras formas de aprender, outras formas valiosas de
se relacionar com o mundo, com os outros, consigo mesmo, outras atividades que valem a pena serem
desenvolvidas e aperfeiçoadas” (2009a, p. 95).

Os estudantes na escola interpretam as atividades escolares, ressignificam e atribuem sentidos a elas, mesmo
que não o sentido de atividade intelectual para atender às expectativas e exigências do “estudar na escola”.
Eles podem, também, tratá-las de modo instrumental, para cumprir obrigações com o mínimo trabalho
possível, e resistir a elas e mesmo ignorá-las.

Charlot explica que a resistência dos alunos “às normas da escola atesta que o dominado não é um objeto
sofrendo de forma passiva os processos de dominação” (2009a, p. 92). Afirma “que o dominado tenta
subverter a ordem dominante para tirar dela algum proveito” (2009a, p. 92). Tendo como referência os
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estudos de Certeau (2007), Charlot acrescenta que o sujeito “faz uso de táticas para aproveitar-se das
situações que se apresentam e, assim, “inventa o cotidiano”, através de uma permanente “bricolagem” social
[...]". Por mais dominado que seja, um ser humano permanece um sujeito, ele atua e a sua atividade surte
efeitos (CHARLOT, 2009a, p. 92).

Considero que os estudantes, no confronto com os diferentes desafios vivenciados na instituição, e, em
especial, com aqueles exigidos para aprender e com o saber que ela privilegia, se não possuem uma visão
ampla das exigências específicas de como realizá-las como objetos de pensamento, produzem táticas que
merecem ser investigadas. Nesse sentido, considero importante analisar a escola como espaço para as
juventudes se expressarem, trazer à tona suas relações com o aprender construídas em diferentes espaços
sociais, os modos como vivem suas juventudes no espaço escolar, o que explica o lugar privilegiado que
assume tal espaço em suas vidas, mas não é possível perder de vista os desafios de possibilitar a
compreensão dos modos específicos de aprender exigidos pela instituição escolar, mesmo porque é notório
que os grupos privilegiados em nossa sociedade desqualificam os diferentes modos de aprender dos sujeitos e
utilizam o domínio desta lógica específica de aprender na escola, dos saberes escolares sistematizados como
objetos de pensamento, para justificar as desigualdades sociais.
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