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Resumo: 
Este trabalho consiste numa discussão sobre as aprendizagens consideradas importantes por 
jovens do ensino médio de uma escola pública de Maceió. Trata-se dos resultados parciais de 
uma pesquisa que se propôs a olhar para as condições juvenis destes estudantes, para as suas 
culturas e necessidades e, também, para os sentidos que atribuem ao aprender. A partir de um 
questionário, de grupos de discussão e dos inventários de saber, identificou-se que, apesar de 
grande parte dos jovens viverem em situação economicamente desprestigiada, estas não 
determinam suas experiências. As aprendizagens mais evocadas como importantes são as 
relacionais e afetivas. São pouco citadas as aprendizagens dos conteúdos escolares. Estes 
resultados nos levam a problematizar como estes jovens estão construindo os sentidos da 
escola em relação aos estudos.  
 
Palavras- chave: Ensino Médio. Jovens. Sentidos de aprender. 
 

LES APPRENTISSAGES MIS EN VALEUR ENTRE DES JEUNES DE 
L´ENSEIGNEMENT SECONDAIRE: DES INDICES POUR PENSER L´ECOLE 

CONTEMPORAINE 
 

Résumé:  
Ce travail consiste d´une discussion sur les apprentissages considérés importants pour les 
jeunes de l´enseignement secondaire dans une école publique de Macéio. Il s´agit des résultats 
partiels d´une recherche qui vise un regard sur les conditions de jeunesse de ces étudiants, 
pour leurs cultures et leurs besoins et également les sens qu´ils atribuent à l´aprentissage. A 
partir d´un questionnaire, de groupes de discussion et des inventaires du savoir, on a identifié 
que, malgré le fait de vivre dans une situation économique précaire, ces apprentissages ne 
déterminent pas leurs expériences. Les apprentissages les plus évoqués en étant importants 
sont ceux qui ont affaire aux rapports relationnels et affectifs. Les apprentissages de contenus 
scolaires sont peu cités. Ces résultats nous mènent à nous poser la question de comment ces 
jeunes construisent les sens de l´école par rapport aux études. 
 
Mots-clés: Enseignement secondaire. Jeunes. Sens de l ´apprentissage.  
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Neste artigo apresentaremos aspectos diversos da vida de jovens estudantes de uma 

escola pública de Maceió/AL/Brasil, focalizando especialmente nas aprendizagens por eles 

valorizadas. Tais aspectos fazem parte de uma pesquisa mais ampla em andamentoiv, que tem 

como objetivo conhecer os jovens que chegam ao ensino médio em suas diversas dimensões: 

condições socioeconômicas, lazer/diversão, sociabilidades, experiências escolares, modos de 

aprender, etc. Partimos do pressuposto de que a democratização de acesso ao Ensino Médio 

aponta desafios para esta etapa de escolarização.  

Muitos jovens não se sentem reconhecidos como portadores de saberes e 

frequentemente seus modos de expressão não são considerados. Portanto, concordamos com 

Dayrell (2007) sobre a necessidade de estudar quem são os sujeitos jovens que estão nas 

nossas escolas, identificando aspectos de suas condições juvenis, suas culturas e necessidades, 

mas também consideramos relevante identificar os sentidos que atribuem ao aprender, os 

indícios de sua “relação com o saber”, pois, de acordo com Charlot (2001), estes aspectos nos 

ajudam a refletir sobre os desafios enfrentados por estes jovens para dar sentido e para 

compreender as exigências da cultura escolar. 

Trata-se de um estudo de caso (pesquisa quanti-qualitativo), com uma "abordagem 

local". Segundo Van Zanten (2001), esta abordagem pressupõe uma concepção de espaço 

local como um ‘site’, “[...] uma construção social dotada de uma certa coesão interna e de 

uma autonomia relativa em relação ao centro, suas ao mesmo tempo, estruturalmente 

articulada a ele por uma relação de dominação e interdependência" (VAN ZANTEN, 2001, p. 

19). Esta perspectiva de investigação se apoia no intercruzamento de dados dos diferentes 

procedimentos de pesquisa. Neste texto focalizamos principalmente aspectos diversos da vida 

destes jovens, obtidos nos cento e quinze questionários, nos materiais transcritos a partir do 

primeiro encontro do grupo de discussãov, o qual foi composto por doze jovens. Nos 

debruçamos também sobre os textos provenientes dos inventários de saber (CHARLOT, 

1996), para analisar as aprendizagens valorizadas por estes jovens.  

O estudo exploratório mediante questionário foi composto por duas partes. Na 

primeira, elegemos perguntas que permitiram um levantamento geral sobre questões 

informações envolvendo questões socioeconômicas, sobre trabalho e sobre suas práticas 

culturais (cinquenta de cinco questões). Na segunda, priorizamos as perguntas sobre suas 

relações com a escola e com os estudos (vinte e sete questões). Para o tratamento dos dados 

foi utilizado o programa PSPP que é “um software livre disponibilizado para análises 

estatísticas sobre matrizes de dados. Permite gerar relatórios tabulados, normalmente 

utilizados na realização de análises descritivas e inferências a respeito de correlações entre 



3 

 

variáveis.” (GNU-PSPP, 2010 apud SANTOS, 2011, p. 97). Com os resultados foram 

construídas as tabelas e gráficos que estão sendo analisados. Realizamos dois encontros com o 

grupo de discussão, sendo que no primeiro tratamos de alguns resultados obtidos na primeira 

parte do questionário e no segundo, tratamos de aspectos da segunda parte. Conforme Weller 

(2006), os grupos de discussão “se constituem como representantes de estruturas sociais, ou 

seja, de processos comunicativos nos quais é possível identificar um determinado modelo de 

comunicação” (WELLER, 2006, p. 246). Tal procedimento de pesquisa privilegia a apreensão 

de experiências coletivas como características sociais do grupo pesquisado, proporcionando a 

reconstrução dos contextos sociais e dos modelos que orientam as ações dos pesquisados. A 

autora argumenta que o grupo de discussão permite apreender o diálogo mais próximo da 

realidade do grupo e captar detalhes do convívio do grupo, por pertencerem ao mesmo meio 

social, por privilegiar o diálogo interativo entre os participantes, diminui a interferência do 

entrevistador no grupo já que estão entre pares. Solicitamos, também, a escrita dos 

“inventários de saber” (CHARLOT, 1996), que são textos produzidos pelos estudantes. Este 

procedimento de pesquisa foi proposto por Charlot e sua equipe, e consiste na elaboração de 

um texto sobre o que considerem mais importante em relação ao que aprenderam desde que 

nasceram e o que ainda esperam aprender. Foram analisados os aspectos recorrentes dos 

sessenta e dois textos produzidos pelos jovens do vespertino, a partir das categorias 

construídas por Charlot, com acréscimos de outras que identificamos nos textos.  

Para tratar destas questões, o artigo apresenta algumas considerações sobre a 

importância de estudar para os sujeitos que estão no Ensino Médio; os modos de ser jovem na 

vida cotidiana dentro e fora da escola e os sentidos que atribuem ao aprender, tendo como 

base as aprendizagens por eles valorizadas. Entendemos que olhar para estas questões nos 

permitem algumas reflexões sobre a escola de nossos tempos e os sujeitos que a habitam, 

especialmente, sobre os jovens estudantes do ensino médio. 

 

2. Algumas considerações sobre pesquisar os sujeitos do Ensino Médio  

Os jovens que estão atualmente no ensino médio é um “novo público” produzido entre meados 

da década de 90 com a democratização do acesso nas instituições educacionais, pois nas décadas de 

50, 60, 70 e 80 só os jovens/alunos pertencentes a uma elite econômica e de classe média em ascensão 

que ingressavam nas escolas públicas de ensino médio regular (MENEZES, 2001). Nesse contexto, as 

instituições de ensino médio eram uma realidade bem distante para a maioria dos jovens.  

Pode-se verificar uma progressiva ampliação do acesso à escolarização para crianças e 

jovens nas últimas décadas, tanto no Brasil como em âmbito mundial, porém, parece estar 
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deixando a desejar em termos de qualidade. Esse processo precisa ser compreendido para que a escola 

receba de modo legítimo os novos partícipes, que algumas vezes, nem sabem o que esperar dessa 

instituição, que por muito tempo foi cercada de outro público. Partilhamos com Dayrell e com 

outros pesquisadores em relação à necessidade de problematizar sobre quem são os jovens 

que estão chegando ao Ensino Médio no Brasil e de identificar aspectos de sua condição 

juvenil, suas culturas e necessidades, dentro e fora da escola, descobrindo como eles 

constroem determinados modos de ser jovem. 

Não raras vezes, alguns espaços institucionais, em especial, a escola, parecem 

entender os modos dos jovens expressar seus gostos, pensamentos, desejos, necessidades de 

forma compartimentada: de um lado estão as práticas relacionadas com a escola, com a 

preparação para a vida profissional, com os planos para o futuro; de outro, estão as práticas 

que, grosso modo, são tidas como tipicamente juvenis, como, por exemplo, grupos de pertencimento, 

consumos culturais diversos, redes sociais na internet. Tidas como uma espécie de inimigas entre si, 

muitas escolas veem nos seus muros e nas suas portas – principalmente as portas das salas de aula –, 

como uma fronteira que demarca o que deve e ser feito, sobre o que deve ser falado, discutido naquele 

lugar. Colocando-as em posições extremas e polarizadas, estas práticas tão comuns entre os jovens do 

ensino médio acabam sendo tratadas como opositoras e incapazes de serem assumidas como possíveis 

canais de negociação entre a escola e os próprios jovens.  

Em outras palavras, podemos dizer que a cultura escolar propõe os modos 

considerados legítimos para aprender e expressar determinados conhecimentos, valores, 

modos de agir, enfim, para agenciar e governar a vida escolar.  

Entretanto, o que temos visto emergir, nos mais variados cenários sociais é uma amálgama de 

práticas e de sociabilidades juvenis [e não só juvenis!] que colocam em voga práticas e linguagens que 

viabilizam jogos de identidade muitíssimo complexos. Ramos do Ó (2012) enfatiza que a escola de 

hoje é povoada por crianças e jovens muito diferentes dos sujeitos para os quais ela foi organizada e 

estruturada nos séculos XIX e XX. Assim, nos deparamos com um movimento preocupante na cultura 

escolar: ao mesmo tempo em que algumas experiências dos jovens contemporâneos parecem não ter 

importância diante dos conteúdos ‘oficiais’ que devem ser apreendidos, parece que os estes mesmos 

conteúdos científicos, artísticos, que envolvem a leitura e a escrita competente também estão ‘em 

baixa’ na vida escolar dos jovens.  

Acreditamos que a escola, por ser o lugar das aprendizagens ‘oficiais’ que se referem, por 

exemplo, a construção de conhecimentos específicos capazes preparar os estudantes para as seleções 

de acesso ao ensino superior, ou mesmo para o mercado de trabalho, precisa ser pensada também 

como um espaço sociocultural (DYRELL, 1996). Isto significa olhá-la com as lentes da cultura, 

buscando compreendê-la no seu dinamismo cotidiano, como espaço habitado por sujeitos sociais e 

históricos que reinventam práticas capazes de conferir à escola outros significados.  
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3. Condição juvenil e modos de “ser jovem”... 
 
É importante compreender diferentes aspectos da vida dos jovens na atualidade. Conforme 

Dayrell (2007), três facetas da condição juvenil: as condições sociais; as culturas juvenis e a 

sociabilidade são merecedoras de atenção nas pesquisas sobre o ensino médio e os jovens.  

Quando se lança o olhar para a categoria “situação socioeconômica”, dos cento e 

quinze jovens que participaram da pesquisa, identifica-se que mais da metade vive em uma 

situação economicamente desfavorecida (sessenta e seis por cento- 66%), os quais fazem 

parte de famílias com renda mensal de até oitocentos reais. Outros vinte e vinte e três por 

cento (23%) vivem com renda familiar na faixa de oitocentos a mil e quinhentos reais. Mesmo 

não sendo privilegiados socialmente, a maior parcela dos jovens do vespertino somente 

estuda. O caso de não trabalharem não significa que não possuam dificuldades em relação aos 

seus recursos materiais para viver a condição juvenil. Mesmo com os limites econômicos, os 

sujeitos jovens vivenciam num nível intenso suas juventudes, produzindo suas experiências de 

vida, posicionam-se diante dela, apresentando desejos e expectativas de melhorias de vida. 

(DAYRELL, 2007, p. 1.109). 

Para Dayrell (2009), as culturas juvenis são expressões simbólicas da condição juvenil, se 

constituem e se manifestam na diversidade, ganhando visibilidade através dos mais diferentes estilos, 

que têm no corpo e no visual algumas de suas marcas. O autor explica que aliada às expressões 

culturais, outra dimensão da condição juvenil é a sociabilidade. Uma série de estudos sinaliza a 

centralidade da sociabilidade diante do mundo adulto, criando um “eu” e um “nós” distintivo.  

Muitos estudos têm mostrado a importância das sociabilidades na vida dos jovens, as quais, 

muitas vezes se pautam na turma de amigos e de colegas, com quem os jovens buscam por diversão, 

jogam conversa fora, gostam de estar ‘à toa’, compartilham gostos musicais e outros consumos. 

Segundo alguns autores, as sociabilidades juvenis dizem respeito ao compartilhamento de ações 

baseadas no instante em que se vive e nas condições nas quais os jovens se encontram. As 

sociabilidades têm uma estreita relação com os espaços onde elas são desenvolvidas, alterando seus 

significados, fazendo emergir outras formas de vivê-los. Para a compreensão dos aspectos que 

compõem as sociabilidades dos jovens desta pesquisa, apresentaremos a seguir as respostas destes 

jovens para algumas perguntas que fizeram parte do questionário, as quais abordaram questões como: 

acesso e uso das tecnologias, espaços de lazer e de diversão, espaços preferidos para estarem com os 

amigos, pertencimentos a grupos fora do contexto escolar. 

Para termos uma noção sobre como os jovens se divertem e como vivem alguns 

espaços da cidade, perguntamos-lhes se este ano eles haviam ido ao teatro, às festas, ao 

cinema, a shows, a museus ou então, em nenhum destes lugares. Entre as alternativas de 
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diversão mais frequentes dos estudantes, está a festa, totalizando 80% dos alunos. A segunda 

atividade de lazer mais comum entre estes jovens – 69% dos alunos são as idas à praia. Cabe 

ressaltar que a cidade apresenta muitas opções neste sentido, mesmo considerando que muitas 

das praias sejam inacessíveis devido à distância. A terceira atividade de diversão mais citada 

pelos estudantes é a ida a shows, num total de 44%. Apenas 7% dos estudantes do turno da 

tarde e 8% foram ao teatro. O cinema foi um espaço citado por 19% dos estudantes. Chamou-

nos atenção para o fato de 8% não terem ido a nenhum destes lugares.  

Os dados referentes a esta pergunta sugerem algumas observações. A primeira delas é 

que, festas e shows são atividades consideradas ‘típicas’ dos jovens e são muito praticadas 

entre eles. Acho festa bem melhor do que praia... Porque festa é uma forma de você sair de casa 

e encontrar os amigos num lugar mais descontraído, argumentou um dos jovens que 

participou dos grupos de discussão. 

Os jovens têm sido um público potencial para determinadas festas e shows, 

promovidos ou organizadas de forma peculiarmente dirigida a eles. Além disso, o fato de as 

festas terem sido a alternativa mais assinalada, permite a interpretação que, dentre as outras 

possibilidades de lazer, talvez esta seja uma das que exigem menos investimento financeiro. 

Elas podem ser organizadas de acordo com as possibilidades econômicas e geográficas dos 

jovens e de seus amigos, além de não dependerem de um lugar fixo para que elas aconteçam. 

Já as atividades que envolvem custo para o seu acesso, como cinema, teatro e museu, parecem 

ser as menos cogitadas como opção de lazer. Além disso, é possível inferir que muitos jovens 

não identificam como significativos ou interessantes alguns desses espaços, a ponto de valer a 

pena o investimento em ingresso e transporte. Os museus, por exemplo, podem não ter a 

conotação de ser um espaço de lazer... Museu é complicado... praia é normal...No final de 

semana praia e festa são realmente normais! – comentou uma das jovens no grupo de 

discussão. A gente não tem o hábito de ir [ao museu], arguiu outra jovem. Os museus podem 

ser considerados “institucionais demais”, “formais demais” para estes jovens, por 

apresentarem uma relação estreita com conhecimentos históricos e culturais que 

aparentemente, parecem não ter relação com seus modos de vida.  

Observa-se também que na contemporaneidade, somos incitados a viver intensamente 

o presente. Crianças e jovens vem se constituindo dentro desta lógica temporal, permitindo-

nos a interpretação de que os museus podem não ter significados relevantes para o cotidiano 

dos jovens, já que eles são vistos como lugar que remete ao passado. Embora tais concepções 

sobre os museus possam ser equivocadas e simplórias, é possível que, dentre os jovens, estes 

significados sejam compartilhados. Além disso, os museus são espaços que condensam aquilo 
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que no senso comum entende-se por cultura, por privilegiar o entendimento da cultura como 

excelência estética ou como aquilo que a humanidade produziu de melhor, tanto em termos de 

conhecimento, quanto no campo das artes. Assim, diz-se que ir ao museu é programa de 

acesso a esta cultura. Entende-se, no entanto, que esta acepção de cultura é apartada da vida 

cotidiana das pessoas, especialmente dos jovens. As coisas que eles sabem fazer, suas formas 

de expressão, seus gostos musicais e estéticos, muitas vezes não são vistos como cultura ou 

como expressões culturais. Cabe ressaltar, que tanto a Antropologia quanto outras áreas do 

conhecimento, vêm questionando este entendimento de cultura que foi convencionado e que a 

fragmenta da vida cotidiana das pessoas. Parece que criamos mundos opositores em que, de 

um lado estão os jovens com suas práticas e suas expressões culturais consideradas menores. 

De outro, espaços como museus, teatro e até mesmo a escola, vistos como lugares onde 

jovens devem buscar “a cultura”. Neste entendimento, infere-se que aquilo que está na escola, 

nos museus, no teatro são saberes e práticas “melhores”, “superiores” àquelas pelos quais os 

jovens manifestam-se e constroem suas sociabilidades.  

Em relação aos espaços de estar com os amigos, chamou-nos atenção que, dentre 

tantas alternativas, a grande maioria dos jovens apontou a escola como lugar preferido, 

totalizando 83% das respostas dos estudantes da tarde. Isto pode sinalizar que apesar de 

possíveis dificuldades relacionadas à aprendizagem ou mesmo nas relações que ocorrem na 

escola, ela acaba se configurando na principal referência para estes jovens. Os outros espaços 

preferidos foram indicados na seguinte ordem: o bairro, que foi citado por 44% dos estudantes 

da tarde; em casa, com 29% dos jovens da tarde e, por fim, a rua, que foi indicada por 30% 

dos alunos da tarde. Os demais espaços, como shopping, outros bairros, ou outros lugares 

formam assinalados com expressividade menor.  

A preferência significativa pela escola leva-nos a afirmar que ela assume uma 

importância central na vida destes jovens, importância esta que não está necessariamente 

vinculada com as questões de conhecimento. As trocas entre amigos parecem ser favorecidas 

no espaço escolar, onde os jovens aprendem com práticas cotidianas diversas. Entretanto, em 

função do pouco diálogo de muitas escolas com os seus estudantes, torna-se até difícil que 

elas conheçam as aprendizagens e as sociabilidades que os alunos desenvolvem. Isto sugere 

pensar numa possível ambivalência da escola para eles. Muitos estudos destacam que apesar 

de a escola ser considerada um importante espaço de sociabilidade, muitos jovens têm 

dificuldades para manter-se dentro dela durante muito tempo, devido às dificuldades de 

aprendizagem e às diversas circunstancias de suas vidas. Apesar de acreditarem nas 

promessas da escola como condição para dias melhores, devido a algumas práticas repetitivas 
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e pouco relacionadas com seus modos de vida, torna-se difícil para muitos jovens que ela seja 

atrativa do ponto de vista do conhecimento.  

Além disso, as respostas dos jovens para esta pergunta podem ser indicativas da 

ausência de outros espaços de sociabilidade acessíveis a eles. Se outros espaços de 

sociabilidade são remotos em suas vidas, é provável que os amigos e os grupos com os quais 

convivem sejam, na sua maioria, os colegas de escola. 

Em relação aos pertencimentos, é importante salientar que pertencer a um grupo, seja 

ele de música, ecológico, esportivo, religioso, político, estético ou tantos outros, parece ser 

uma prática comum dos jovens na contemporaneidade. Entretanto, ao serem perguntados se 

pertenciam a algum grupo juvenil fora da escola, surpreendentemente, 60% dos jovens da 

tarde afirmam que não fazem parte de nenhum grupo. Além de tais respostas, num encontro 

com estes alunos para apresentar os resultados da primeira etapa da pesquisa, alguns jovens 

comentaram que fora da escola, não há nada que eles possam fazer. Conforme ressaltamos 

anteriormente, estas respostas indicam uma provável precariedade de outros espaços de 

sociabilidade, nos quais os jovens podem relacionar-se, criar formas de expressividades, criar 

coletivos menores... Sobre isto, podemos inferir que o modo como os espaços públicos e de 

lazer são gestados, tanto no âmbito municipal, quanto estadual, negligenciam as necessidades 

destes jovens. A ausência de praças, parques, espaços esportivos, associações ensinam modos 

de viver na cidade, em que as pessoas acabam conformando-se com possibilidades restritas de 

encontros, que muitas vezes reduz as possibilidades de pertencimentos dos jovens a outros 

grupos. 

Se cruzarmos as respostas desta pergunta com as repostas sobre os espaços de lazer 

que os jovens frequentaram este ano, ou mesmo com os espaços onde preferem encontrar com 

os amigos, podemos deduzir que estes jovens não podem eleger outros espaços públicos além 

da escola e da rua para expressar suas identidades, uma vez que os espaços de sociabilidade 

parecem escassos e desprovidos de equipamentos para práticas de lazer e de diversão. Neste 

caso, ratifica-se a imagem da escola como sendo, acima de tudo, um espaço de sociabilidade, 

de encontro de amigos, pois ela acaba por tornar-se praticamente a única via de acesso para 

que estes jovens possam “ser de algum grupo”.  

Veiga-Neto (2002) observa que a importância desses sentimentos de pertença, se situa 

na possibilidade de conceder a cada um, uma posição de maior ou menor atuação dentro de 

um grupo, o que não deixa de ser um exercício de cidadania. Mas pertencer a um grupo é um 

processo que não se configura apenas pelas afinidades entre pares, mas também pela não 

adesão a determinados grupos, e até mesmo pela manifestação de repulsa a alguns deles.  
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Observou-se ainda que um número muito pequeno de jovens participa de alguns 

grupos. Dentre eles, 11% dos estudantes dizem fazer parte de grupos de música e 6% dos 

estudantes afirmaram pertencer a torcidas organizadas. Entre os alunos que participam de 

grupos sem objetivos explícitos, estão 9% dos alunos da tarde.  

Além dos espaços de diversão e institucionais, os espaços virtuais também têm se 

configurado num lugar de encontros e de relacionamentos. As novas tecnologias da 

informação e da comunicação funcionam como canais de encontro entre os jovens e fazem 

parte, de alguma forma, da vida dos jovens da pesquisa. Quando questionados sobre a 

existência de televisão, computador e internet em suas casas, todos os jovens responderam 

que tem televisão. Já, computadores e internet são mais restritos. A metade dos estudantes do 

turno da tarde – 51% - tem computador em casa e apenas 34% tem internet. Em compensação, 

a grande maioria daqueles que tem computador, tem também internet, totalizando 37%. 

Ressalta-se que o fato de muitos jovens não ter computador e internet em suas casas, 

não significa que eles não têm acesso a tais tecnologias. Outras pesquisas de âmbito nacional 

têm revelado que muitas pessoas que não tem internet em casa frequentam lan hauses, ou 

buscam acessá-la na casa amigos, de parentes, na escola e/ou no trabalho.  

Ainda tratando de internet, observou-se que há diferenças nos usos de suas 

ferramentas entre os alunos da tarde e os alunos da noite. Observa-se que: 84% dos alunos 

utilizam-na para relacionar-se através do orkut, do facebook, do twitter, de blogs e de outros 

sites. Neste caso, fica explícito o uso da internet como forma de sociabilidade, preponderando 

ao seu uso como ferramenta de pesquisas para fins escolares em 73%. Durante os grupos de 

discussão perguntamos se os participantes conversam mais com os amigos pessoalmente ou 

virtualmente. As respostas, mesmo sendo variadas, revelam a presença das tecnologias como 

mediadoras e produtoras de modos de relacionamento. Certo é que as novas tecnologias da 

informação e da comunicação têm afetado e tem produzido modos pelos quais as pessoas – 

principalmente os jovens – estudam, trabalham, se divertem, se comunicam, se relacionam, 

namoram, ampliam e sustentam suas amizades, etc. Garbin (2003, 2009) tem advertido que 

não há dúvidas de que a internet se converteu num ‘laboratório’ [grifo da autora] para a 

realização de experiências com as construções e reconstruções do ‘eu’ na vida pós-moderna, 

porque, na realidade virtual, de certa forma moldamo-nos e criamo-nos a nós mesmos.  

Ao serem perguntados se gostam da escola, os jovens responderam do seguinte modo: 

82% dos alunos da tarde disseram gostar da escola. Já, 6% dos alunos da tarde afirmaram 

adorá-la. Apenas 7% dos estudantes da tarde disseram que não gostam da escola. A 

alternativa que indica que os alunos detestam a escola foi escolhida por 4% dos alunos. O 
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saldo em relação aos sentimentos dos alunos da pesquisa para com a escola sugerem que ela 

tem uma importância bastante positiva em suas vidas. Esta valorização parece estar associada 

principalmente com a ideia da escola como espaço de estar entre os colegas e os amigos, entre 

os “iguais” e os diferentes, num exercício de alteridade e de identidade.  

Sabemos que a escola tem sido reconhecida não somente como espaço de saber, mas 

de (re)composições e os arranjos juvenis encontram nela uma espécie de suporte para as 

práticas de sociabilidade, os professores são desafiados a pensar também outros arranjos para 

as suas aulas e para os seus modos de olhar para estes jovens. 

A partir dos dados da pesquisa podemos compreender algumas pistas a respeito dos 

modos de ser dos jovens investigados. Intensamente os jovens são partícipes de determinadas 

festas e shows que são organizadas de uma maneira que se dirija a eles. Estas duas 

alternativas mais assinaladas permitem o comentário que, dentre as outras possibilidades de 

lazer, talvez esta seja uma das que exigem minimamente da questão financeira. Podendo ser 

organizadas conforme as possibilidades econômicas e geográficas dos jovens e de seus 

amigos, além de não dependerem de um lugar exato para que elas ocorram. Porém as 

atividades que demandam de um custeio para o seu acesso, como cinema, teatro e museu, 

parecem ser as menos pensadas como opção de lazer. Além disso, é possível inferir que 

muitos jovens não enxergam como significativos ou interessantes alguns desses espaços, a 

ponto de valer a pena o investimento em ingresso e transporte.  

A respeito dos espaços de convivência com os amigos, chamou-nos atenção que, 

dentre tantas alternativas, a grande maioria dos jovens assinalou a escola como lugar 

“favorito” chegando ao total de 83% das respostas dos estudantes. Isto pode sinalizar que 

embora existam dificuldades relacionadas à aprendizagem como também nas relações que se 

dá na escola, ela acaba se configurando na fundamental referência para estes jovens. A 

preferência expressiva pela escola leva-nos a afirmar que ela adquire um valor central na vida 

destes jovens, esta importância não está basicamente atrelada com as questões de 

conhecimento. As trocas entre amigos são propiciadas pelo espaço escolar, onde os jovens 

aprendem com práticas cotidianas diversas. 

Sobre o pertencimento a algum grupo, seja ele de música, esportivo, religioso, 

político, estético ou tantos outros, parecendo ser uma prática comum dos jovens na 

contemporaneidade. Entretanto, ao serem questionados se faziam parte de um grupo juvenil 

fora da escola, admiravelmente, 60% dos jovens da tarde responderam que não fazem parte de 

nenhum grupo. Pode-se inferir que a ausência de praças, parques, espaços esportivos, 

associações ensinam modos de viver na cidade, acabam restringindo as possibilidades de 
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encontros o que, concomitantemente, reduz muitas vezes as possibilidades de pertencimentos 

dos jovens a outros grupos. Neste caso, apreende-se a representação da escola como sendo um 

espaço de sociabilidade, de encontro de amigos, pois ela acaba tornando-se praticamente a via 

única de acesso para que estes jovens possam “ser de algum grupo”.  

 

4. Os sentidos de aprender em espaços não escolares e escolares 

Aprendemos nas diferentes relações que estabelecemos no mundo, com as pessoas, 

nos diversos tempos e espaços. Portanto, existem diferentes figuras de aprender. Este 

processo permite ao sujeito construir determinada “relação com o saber” (CHARLOT, 2000), 

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 neste sentido mais geral, mas é, também, 

relação com estes espaços nos quais cada um vive e aprende. Para Charlot (2001, p. 17), um 

jovem em condição não favorável pode ser resistente ou passivo em relação aos saberes 

escolares e adotar fora da escola “[...] comportamentos que apresentam certa complexidade e 

que supõem aprendizagens aprofundadas.” Explica, ainda, que o sujeito será educado se 

investir pessoalmente no processo que o educa e, ao mesmo tempo, apenas pode educar-se se 

tiver a possibilidade de trocar saberes com os outros e com o mundo, a partir da mediação do 

outro.  

Consideramos que essa “relação com o saber” é construída a partir dos desafios com 

os quais os sujeitos se confrontam, de encontros que tiveram com os diferentes tipos de 

saberes e da mediação dos “outros” para apropriação de tais saberes. Os jovens de nossa 

pesquisa se relacionam com os outros na escola, na internet, nas redes sociais, nas festas. Eles 

trazem para a escola maneiras de compreender o mundo, os outros e a si mesmos e precisam 

se confrontar com um tipo específico de relação com o saber propiciado por esta instituição. 

A relação com o saber privilegiada pelas atividades escolares podem se aproximar ou se 

afastar daquela que os estudantes possuem, implicando em maiores ou menores desafios para 

a apropriação dos saberes escolares.  

Foram construídos 62 textos por 29 estudantes do segundo ano e 33 do terceiro ano 

do ensino médio, que estudam no vespertino, em uma escola pública estadual em Maceió. 

Eles construíram estes textos para responder à insígnia: “aprendi coisas em casa, no bairro, na 

escola e em outros lugares. O que para mim é importante em tudo isso? E agora o que 

espero?”.(CHARLOT, 1996). 

O inventário de saber é um instrumento elaborado e aprimorado por Charlot (1996, 

p.51) e por sua equipe de trabalho, que trazem não o que estes jovens aprenderam, mas 
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indícios do que faz sentido em relação ao que aprenderam, as aprendizagens que identificam 

como importantes. Realizamos a análise quantitativa e qualitativa dos inventários do saber. 

Neste artigo trazemos aspectos da análise quantitativa. Para tanto, foram realizadas várias 

leituras dos textos, e as aprendizagens evocadas foram agrupadas utilizando “categorias” 

próximas daquelas utilizadas por Charlot (1999) e pelo estudo de Lomônaco (2003). São elas: 

aprendizagens ligadas à vida em contextos e situações diversas (tarefas familiares, atividades 

práticas, “tempo livre”vi, atividades lúdicas); aprendizagens intelectual e escolar 

(aprendizagens escolares básicas, ler, escrever, contar); expressões genéricas mencionadas 

(aprender coisas; disciplinas escolares), conteúdo escolar ou uma atividade; aprendizagens 

relacionais e afetivas (conformidade: portar-se bem, educação, respeito; harmonia: 

solidariedade, amizade, amor, viver em comum; conhecer as pessoas, a vida; confiança em si 

mesmo, autonomia; ultrapassar dificuldades; aquilo que sou; divertir-se, viver bem, rir; 

relações de conflito). Além delas, acrescentou-se em relação às aprendizagens ligadas à vida 

em espaços diversos, aquelas relacionadas às questões sociais; à ideia de ser cidadão, ajudar a 

sociedade e a crítica à escola (especialmente greve, falta de professores).  

Em relação às aprendizagens intelectuais e escolares acrescentou-se a aprendizagem 

na escola de reconhecimento pelos estudos e de se esforçar para entrar na universidade, fazer 

curso, para futuro melhor. Quanto às aprendizagens relacionais e afetivas incluímos também as 

aprendizagens religiosas. De modo geral, 66% de aprendizagens evocadas se inserem 

naquelas relacionadas às aprendizagens relacionais e afetivas. Os 29% das aprendizagens 

evocadas foram relacionadas às aprendizagens intelectuais e escolares, sendo grande parte 

delas expressões genéricas. Apenas 5% das aprendizagens evocadas relacionavam-se às 

aprendizagens ligadas à vida. Os resultados obtidos em nossa pesquisa se aproximam 

daqueles obtidos por Charlot (1999); Lomônaco (2003), Reis (2006), nos quais as 

aprendizagens mais evocadas são as relacionais e afetivas.  

Também identificamos, como nos outros estudos, que foram mais citadas aquelas 

aprendidas na família e na relação com os amigos. A família não é o deserto cultural, como 

muitos acreditam ser. (CHARLOT, 1999). Portanto, nestas pesquisas constata-se que o 

universo de aprendizagem dos jovens é dominado pela questão da “relação com os outros”. 

Para eles aprender é, sobretudo, desenvolver boas relações com os outros, ser capaz de se 

desenvolver no mundo, compreender a vida e as pessoas.  

Nos inventários de saber encontramos também que as aprendizagens obtidas no 

bairro, na rua que são, muitas vezes, consideradas negativas porque se relacionam com os  

perigos que atormentam suas vidas: violência, injustiça, drogas, competição etc. Para Charlot 
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(1999), a ênfase dada a este tipo de aprendizagem indica que esses jovens vivem em um 

mundo difícil, com relações tensas, sempre com risco de percalços, de conflitos e de perder a 

confiança em si mesmos.  

É possível identificar, ainda, nos textos dos jovens que as atividades intelectuais 

aparecem como aposta no futuro. Estes aspectos são enfatizados quando identificamos o que 

esperam aprender, porque grande parte deles afirma que quer aprender para conseguir um 

futuro melhor, entrar na universidade. No entanto, essas aprendizagens “para entrar na 

universidade” são pouco evocadas quando elencam as mais importantes em suas vidas 

Concordamos com Charlot (1999) quando afirma que este déficit de sentido das atividades 

propiciadas pela escola, “por mais enraizado que esteja em uma relação com o mundo, é 

também efeito das práticas da instituição e de seus agentes”. Acrescenta o autor: 

Se a escola sofre de um déficit de sentido, é porque ela não se ancora 
suficientemente para fazer pensar, refletir, imaginar e ajudar os alunos a 
melhor compreender a vida, as pessoas e o mundo. A relação com o saber 
que apreendemos através dos inventários de saber não é efeito de uma 
natureza dos alunos, ela se constrói na intersecção de sua relação (social) 
com o mundo e com as práticas da instituição escolar. (CHARLOT, 1999, p. 
33). 
 

Portanto, os inventários de saber elaborados pelos jovens neste estudo se aproximam 

em vários aspectos aqueles analisados nos estudos de Charlot (1999)vii, Cenpec e Litteris 

(2001) e Lomônaco (2003), Reis (2006).  

 

Considerações finais  

Os resultados sobre as condições socioeconômicas dos jovens ratificam a ideia que 

esta pode limitar algumas de suas vivências. No entanto, podemos afirmar também que tais 

limitações não determinam as experiências destes jovens, que ao lidar com os desafios da 

vida, produzem diferentes modos de vida.  

Concordamos com Dayrell (2009), quando afirma que os jovens das camadas 

populares deparam-se precocemente com múltiplos desafios consideráveis, que de certa forma 

ao aliar-se com a pobreza interfere diretamente “na trajetória de vida e nas possibilidades e 

sentidos que assumem a vivência juvenil” (DAYRELL, 1999, p. 18). Identificamos também 

que estes desafios contribuem para a construção da “relação com o saber” destes jovens. A 

sobrevivência, as limitações econômicas produzem a valorização de aprendizagens ligadas à 

vida cotidiana: respeito aos outros, vida em comum, solidariedade, amizade, amor, confiança; 

relações de conflito, conhecer as pessoas e de desenvolvimento pessoa, como autoconfiança, 

superação de dificuldades, responsabilidade, esforço pessoal.  
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Em grande parte, estas aprendizagens ocorrem fora da escola ou dentro dela como um 

importante espaço de sociabilidade. São pouco citadas as aprendizagens dos conteúdos 

escolares, embora outro procedimento de pesquisa, o questionário indique que para mais da 

metade dos estudantes o projeto de futuro seja entrar em uma universidade. Estes resultados 

nos levam a indagar como estes estudantes estão construindo os sentidos em relação aos 

estudos e com seus projetos de futuro no Ensino Médio. Além disso, entendemos que os 

aspectos levantados até a etapa atual da pesquisa, oferecem diversos indicativos para 

(re)pensar a escola contemporânea, no sentido de desenvolver uma escuta mais aguçada das 

multiplicidades juvenis que perpassam seus muros e suas portas, ‘exigindo’ reinvenções de 

práticas, de currículos e de modos de ensinar e de aprender. 
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