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Resumo 
O objetivo geral desta pesquisa é avaliar o que mobiliza, jovens na escola e com 
relação à escola, isto é, a relação de estudantes com o saber. A coleta de dados 
ocorreu junto aos alunos do terceiro ano dos cursos técnicos em química e em 
edificações integrados ao ensino médio no IF Goiás – Campus Uruaçu. Utilizamos o 
‘balanço de saber’ como instrumento para coleta de dados, inspirados no trabalho 
desenvolvido por Charlot com estudantes na França. Os ‘balanços de saber’ foram 
submetidos a dois tipos de análise, uma quantitativa e outra qualitativa. Na análise 
quantitativa as aprendizagens citadas pelos estudantes foram interpretadas e 
agrupadas em tabelas organizadas por categorias e subcategorias. A exploração 
qualitativa ocorreu pela análise das práticas de linguagem empregada na produção 
textual. Como resultados destacamos: o universo de aprendizagem destes jovens 
apresenta-se focado principalmente nas ‘aprendizagens relacionais afetivas ou 
ligadas ao desenvolvimento pessoal’, uma vez que juntas elas representam 52% das 
ocorrências citadas nos balanços de saber. Os saberes profissionais parecem não 
fazer muito sentido, muito provavelmente pelo fato de não pretenderem para si a 
profissão para qual estão se qualificando nesse momento. Acreditamos que vale a 
pena explorar este que parece ser o mobilizador imperativo, o desejo da universidade, 
de modo a possibilitar não somente o alcance desse sonho, mas também que a 
instituição, o IF Goiás – Campus Uruaçu, consiga mobilizá-los na e em relação a 
escola para outras relações com os saberes, uma relação mais profunda, mais 
duradoura, mais cristalizada e enraizada em seu espírito de existência. 
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Introdução  

 

Por que um estudante vai bem ou mal na escola? Não que esta seja 

uma das questões que queremos responder neste trabalho, entretanto ela é 

fundamental para compreender a justificativa para realização do mesmo. Estamos 

assumindo como pressuposto que o homem, enquanto indivíduo, “é um sujeito 

indissociavelmente singular e social” (CHARLOT, 2009, p. 14). E o que isso quer 

dizer? Qual a relação entre a assunção desse pressuposto e a pergunta inicial? 
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Em primeiro lugar, assumir a premissa de singularidade do sujeito 

significa reconhecer que ser singular, único, é o que lhe permite existir, e que essa 

existência está fortemente enredada com uma história pessoal que é também 

compartilhada com outros sujeitos. O compartilhar com outros sujeitos refere-se à 

socialização, outro ponto fundamental de nossa propositura sem o qual não é possível 

para o indivíduo conceber-se enquanto sujeito da sua própria história. O sujeito só 

existe, só se humaniza, quando se socializa com os outros (CHARLOT, 2009). E 

dessa primeira elucidação decorre a explicação para a segunda questão.  

A história escolar do estudante também é singular, original, única. Por 

mais que exista semelhança quanto a origem social e os capitais culturais entre dois 

jovens, ou duas crianças, a história que cada qual desenvolve com a instituição 

escolar é muito particular e, portanto, para compreender porque uma criança ou um 

jovem vai bem ou mal na escola é preciso considerar essa relação intrínseca entre o 

social e o singular. E é nesse encarrilhar de ideias que se encaixa a definição de 

Charlot para a ‘relação com o saber’, vejamos: 

 

[…] A relação com o saber é o conjunto (organizado) de relações que 
um sujeito humano (logo singular e social) mantém com tudo o que 
depende da “aprendizagem” e do saber: objeto, “conteúdo de 
pensamento”, atividade, relação interpessoal, lugar, pessoa, situação, 
ocasião, obrigação, etc., ligadas de certo modo à aprendizagem e ao 
saber (2009, p. 15). 

 

Isto quer dizer que, quando pensamos sobre a questão inicial, é 

preciso considerar para cada estudante, a relação individual e social que cada qual 

desenvolve com o saber.  

Portanto, o objetivo geral desta pesquisa é avaliar o que mobiliza, 

jovens de cursos técnicos integrados ao ensino médio no Instituto Federal de Goiás – 

Campus Uruaçu, na escola e com relação à escola, isto é, a relação destes alunos 

com o saber. E depois, de uma maneira mais específica, compreender sua relação 

com seu processo de formação escolar, sua relação com o outros (família, 

professores, colegas, instituição escolar), e consigo mesmo no que se refere ao seu 

universo de saberes e, por conseguinte, com seu universo de aprendizagens. 

 

A relação com o saber e as ‘figuras do aprender’ 
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Para Charlot (2000, p.78) “[…] a relação com o saber é relação de um 

sujeito com o mundo, com ele mesmo e com os outros. É relação com o mundo como 

conjunto de significados, mas, também, como espaço de atividades, e se inscreve no 

tempo” (grifos do autor). 

Partindo desse pressuposto, passemos ao seu esclarecimento. A 

forma de relação do sujeito com o mundo representa uma forma de relação com o 

saber, e relacionar-se com o mundo exige que o sujeito acesse seu universo de 

significados, isto quer dizer que é necessário ao sujeito compreender como ele 

percebe, sente, deseja, imagina, pensa esse mundo a sua volta. Todo esse conjunto 

de significados compõe o universo simbólico e é por intermédio dessa linguagem, 

desse simbólico, que o sujeito se relaciona consigo e com os outros no mundo. 

O mundo enquanto espaço de atividades do sujeito deve ser 

compreendido como a relação do sujeito com algo que é externo a ele, dito de outra 

forma, é preciso considerar enquanto compreensão de mundo, não apenas seu 

universo simbólico, mas também sua materialidade, lugar em que é possível ao sujeito 

desenvolver suas atividades para transformar e apoderar-se deste mundo. O sujeito 

precisa agir sobre o mundo para construir sua relação física, material, com o saber 

simbólico ali existente (CHARLOT, 2000). 

E por fim, temos a dimensão do tempo enquanto presente, passado e 

futuro. O tempo presente é aquele em que o sujeito vive sua relação com o mundo, 

consigo e com outros, influenciada muitas vezes, por relações que o próprio sujeito 

ou outros sujeitos viveram no passado em suas relações consigo, com outros e com 

o mundo e que podem influenciar nas relações que podem ser construídas naquilo 

que chamamos futuro. Então a relação com o saber se constrói com o tempo e nunca 

tem fim, essa relação vem construindo a história do mundo, da nossa espécie e cada 

sujeito constrói e construirá sua própria história baseada nesta sua relação com o 

saber, que é uma relação de ‘produção de si’ (CHARLOT, 2000). 

Como podemos avaliar a ‘relação com o saber’, enquanto objeto de 

pesquisa, partindo destas dimensões? Para Charlot o pesquisador que estuda a 

‘relação com o saber’, investiga “relações com lugares, pessoas, objetos, conteúdo do 

pensamento, situações, normas relacionais, etc. Analisa, por exemplo, relações com 

a escola, com os professores, com os pais, com os amigos, com o desemprego, com 

o futuro, etc.” (2000, p. 79). 
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Estas relações estão articuladas entre si e vão configurar-se em 

‘figuras do aprender’, o pesquisador deve analisar estas figuras e identificar os 

processos que as caracterizam. Charlot (2000) aponta também que é possível, 

partindo da articulação destas relações, estudar de modo particular a relação do 

indivíduo com o saber. 

Portanto, fica claro e evidente que o pesquisador que elege como 

objeto principal de uma investigação a ‘relação com o saber’ deve ter a clareza de que 

o conceito de ‘relação com o saber’ esta imbricado em uma rede de conceitos e que 

sua principal meta consiste em revelar os fios fundamentais que tecem essa rede, 

tendo em mente que, para cada indivíduo, esta rede é tecida de forma bastante 

particular, embora talvez possa identificar alguns fios de tessitura aparentemente 

universais. 

Segundo Charlot o aprender é uma capacidade inerente ao tornar-se 

humano e não está restrito a capacidade de se apropriar de um conteúdo intelectual, 

está é apenas uma das chamadas ‘figuras do aprender’. Cada uma das figuras 

estabelece diferentes relações epistêmicas com o saber, e a análise destas relações 

nos permite diferenciá-las em pelo menos três figuras: “constituição de um universo 

de saberes-objetos; ação no mundo; regulação da relação com outros e consigo” 

(2000, p.71). 

A primeira delas, a constituição de um universo de saberes-objetos, 

diz sobre o aprender enquanto tomar posse de um ‘objeto virtual’ (saber) que existe, 

que pode ser encontrado, ou que está depositado, em um determinado objeto (por 

exemplo, um livro), ou locais (na escola, na comunidade, etc.) ou pessoas (por 

exemplo, os pais, professores). É o processo epistêmico caracterizado como 

‘objetivação-denominação’ em que um saber-objeto torna-se posse de um sujeito que 

ao mesmo tempo conscientiza-se de tal movimento de apropriação (CHARLOT, 2000, 

p.68). 

A segunda relação epistêmica com o aprender é aquela que ocorre 

quando o sujeito se torna apto ou capaz de utilizar determinado objeto ou dominar 

uma certa atividade. É o que Charlot (2000, p.69) chama de ‘imbricação do Eu na 

situação’, aqui o aprender significa a capacidade, que o sujeito desenvolveu, de 

dominar uma determinada atividade no mundo. Para ilustrar a diferença entre as duas 

formas de relação com o saber o autor usa como exemplo o ‘aprender a natação’ e o 

‘aprender a nadar’. O aprender a natação faz referência a descrição de um conjunto 
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de enunciados que representam um saber-objeto, como por exemplo, conceitos da 

física que elucidem como é possível um corpo flutuar e se deslocar na superfície da 

água. Já o aprender a nadar é desenvolver habilidades técnicas que permitem a 

execução daquela atividade, sem necessariamente, saber muito daquele conjunto de 

enunciados que descrevem e esclarecem a natação, isto é, é possível nadar sem 

saber nada sobre a física envolvida aí. 

E a terceira figura representa o aprender enquanto ‘dispositivo 

relacional’, isto é, a capacidade de estabelecer relações consigo, com os outros. A 

habilidade de conseguir distanciar-se de si mesmo e dos outros, mas não um 

distanciamento físico, estamos discorrendo sobre um distanciamento psíquico, 

cognitivo, que permita uma reflexão de si sobre si e sobre os outros no contexto de 

uma determinada ação ou situação que foi, é ou que será vivenciada pelo sujeito. 

Charlot (2000, p.70) considera este um processo de ‘distanciação-regulação’. 

Diante deste quadro podemos notar que a aprendizagem em si não é 

algo concreto, e em cada um dos processos ou figuras de aprender, há um sujeito que 

estabelece relações com o mundo, consigo e com os outros de uma maneira muito 

particular, única, daí a necessidade de, ao considerar a relação com o saber enquanto 

uma relação social, analisá-la por meio desta dimensão epistêmica (processos ou 

figuras do aprender) e identitária (dimensão relacional e a singularidade do sujeito). 

  

Metodologia 

 

Utilizamos, nesta pesquisa, o ‘balanço de saber’ como instrumento 

para coleta de dados, inspirados no trabalho desenvolvido por Charlot (2009) com 

estudantes na França. Trata-se da proposta de uma produção textual em que o aluno 

foi convidado a escrever considerando a seguinte ponderação seguida de questões 

para reflexão: “Desde que nasci aprendi muitas coisas, em minha casa, no bairro, na 

escola e em outros lugares... O que aprendi? Com quem? De tudo isso, o que é que 

é mais importante para mim? E agora, o que espero para o meu futuro? ” 

Participaram desta pesquisa estudantes do terceiro ano de cursos 

técnicos integrados ao ensino médio das áreas de química e edificações do IF Goiás 

– Campus Uruaçu. As duas turmas em que os balanços foram aplicados contabilizam 

um total de 47 alunos concluintes. Entretanto, apenas dezoito estudantes consentiram 

em participar, por livre e espontânea vontade, respondendo ao instrumento de coleta 
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de dados. Selecionamos as turmas de formandos justamente pelo fato de estarem em 

um momento de escolha para seu futuro, estão concluindo o ensino médio e ao 

mesmo tempo um curso técnico, precisam decidir que caminho seguir deste ponto em 

diante. 

A coleta de dados foi realizada durante uma das aulas regulares de 

biologia, disciplina ministrada pelo autor deste trabalho. Cada estudante recebeu uma 

folha com pauta contendo a proposta destacada acima e durante o tempo de até uma 

hora puderam escrever seus textos. Os alunos foram informados de que não era 

necessária identificação pessoal e que folhas adicionais poderiam ser solicitadas. 

Todos os textos produzidos foram transcritos para posterior análise 

dos dados. Na transcrição, não foram feitas correções de qualquer natureza 

considerando a norma culta da língua portuguesa. 

Antes da coleta o pesquisador realizou esclarecimentos sobre a 

pesquisa e solicitou, aos voluntários, assinatura dos termos de assentimento, termos 

de consentimento para maiores de 18 anos e termos de consentimento livre e 

esclarecido aos responsáveis daqueles menores de 18 anos de idade. 

Os ‘balanços de saber’ foram submetidos a dois tipos de análise, uma 

quantitativa e outra qualitativa, ambas as metodologias foram sugeridas por Charlot 

(1996). Sobre a importância dos dados coletados por meio desta ferramenta, e com 

consequências para sua análise, o autor argumenta que: 

 

[…] Não se pode esquecer que é de fato a aprendizagem que é 
explorada nesses balanços e não o saber num sentido restrito. Os 
balanços de saber não nos indicam o que o aluno aprendeu 
(objetivamente) mas o que ele diz ter aprendido no momento em que 
lhe colocamos a pergunta, nas condições em que a questão é 
colocada. Por um lado, isto significa que nós apreendemos não aquilo 
que o aluno aprendeu (o que seria aliás impossível), mas o que, para 
ele, apresenta de forma suficiente a importância, o sentido, o valor 
para que ele o evoque no seu relato (CHARLOT, 2009, p. 19). 

 

Na análise quantitativa dos balanços as aprendizagens citadas pelos 

estudantes foram interpretadas e agrupadas em tabelas organizadas por categorias e 

subcategorias. É importante esclarecer que durante o processo de categorização há 

o chamado ‘efeito do coeficiente pessoal’, dito de outra forma, a relação com o saber 

do pesquisador acaba influenciando na interpretação da categoria e subcategoria em 

que determinada aprendizagem citada pelo estudante deva se enquadrar na tabela. 
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Ao identificar as ocorrências de aprendizagem e categorizá-las 

passamos a fase de quantificação destas, isto é, foi feito o cálculo da frequência de 

citações destas ocorrências para cada categorias e subcategoria, com a apresentação 

dos dados na forma de tabelas. Esse processo nos permite compreender como se 

organiza o universo de aprendizagem desses estudantes. 

A exploração qualitativa dos balanços de saber ocorreu pela análise 

das práticas de linguagem empregada na produção textual. Analisamos o gênero do 

discurso (reflexão geral sobre o saber, descrição de si, um inventário de 

aprendizagens, argumentação sobre o interesse dos aprendizados) e também a 

presença/ausência de um sujeito no texto. Charlot (2009) sugere que ao tratar os 

balanços como um texto só, é possível encontrar regularidades que permitem 

identificar processos, que são construções teóricas sobre como os jovens 

estabelecem a relação com o saber. 

 

Revelações dos balanços de saber: o que nossos jovens têm aprendido?  

 

Apresentamos a partir daqui uma síntese da análise realizada nos 

balanços de saber. Entendemos que esta análise pretende revelar o que significa 

aprender para nossos jovens. Para Charlot “aprender é apropriar-se de saberes 

(científicos, por exemplo), é também controlar atividades (as quotidianas, por 

exemplo, lavar a louça, vestir a roupa), e iniciar relações com os outros e consigo 

próprio (ser cortês com as pessoas, ter boas maneiras à mesa)” (2009, p. 25). 

Vejamos então o que os balanços nos revelam sobre a aprendizagem dos nossos 

estudantes. 

Conforme descrito na metodologia, utilizamos categorias a priori, 

tendo como referência trabalhos publicados por Charlot (1996, 2009). Analisando 

dados coletados, através de balanços de saber, com estudantes na França, Charlot 

definiu quatro categorias de aprendizagem. Neste trabalho também optamos por 

utilizar estas mesmas categorias as quais encontram-se listadas na tabela 1. Para 

cada uma destas categorias foram deduzidas subcategorias, e nas tabelas 2, 3 e 4 

estão apresentadas as ocorrências para cada uma delas. 

A tabela 1 abaixo permite extrair nossa primeira conclusão: o universo 

de aprendizagem destes jovens apresenta-se focado principalmente nas 

‘aprendizagens relacionais afetivas ou ligadas ao desenvolvimento pessoal’, uma vez 
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que juntas elas representam 52% das ocorrências citadas nos balanços de saber. 

Assunto que será tratado com mais detalhes na análise das subcategorias da tabela 

3. 

Tabela 1 – Aprendizagens identificadas nos balanços de saber 

 % ocorrências 

Aprendizagens ligadas a vida quotidiana 8,2 

Aprendizagens intelectuais ou escolares 33,1 

Aprendizagens relacionais afetivas ou 

ligadas ao desenvolvimento pessoal 

52 

Aprendizagens profissionais 6,7 

Total 100 

 

Ainda sobre os dados da tabela 1, podemos notar que ‘aprendizagens 

profissionais’ foi a categoria menos citada pelos estudantes. Cremos que aqui neste 

ponto é pertinente identificar o que para muitos pode ser considerado um problema, 

não que o percebamos como tal, mas é preciso enunciá-lo e refletir sobre tal questão. 

Trata-se do pequeno interesse dos estudantes pela carreira técnico profissionalizante 

para a qual estão se qualificando. Adiante, ao fazer referência aos dados da tabela 4, 

retomaremos essa questão para maior reflexão. 

Abaixo notamos a tabela 2 com as subcategorias identificadas para 

‘aprendizagens intelectuais e escolares – AIE’. Essa categoria (AIE) obteve o segundo 

maior número de ocorrência (33,1%) dentre as cinco (tabela 1). Dentre as 

subcategorias com maior ocorrência temos ‘expressões genéricas e tautológicas’ 

(33% das AIE) e ‘disciplinas escolares’ (24,8% das AIE). É importante notar, ainda na 

tabela 2, que a subcategoria ‘disciplinas escolares’ tem a maior parte de suas 

ocorrências representadas apenas pela simples nomeação de uma disciplina, isto 

quer dizer que, nos balanços, os estudantes não identificaram habilidades que foram 

desenvolvidas, por meio da sua formação escolar, e pouco nomearam conteúdos que 

possivelmente foram trabalhados nas diversas disciplinas do curso. 

Em sua pesquisa Charlot utiliza o termo “polo vago de saber” para se 

referir às subcategorias ‘aprendizagens escolares básicas’ (ler, escrever, contar), 

‘expressões genéricas e tautológicas’ e ‘disciplinas escolares’, quando são apenas 

enumeradas. Dito de outra forma, a elevada ocorrência de citações que se enquadram 

nestas subcategorias “remetem a ideia de que na escola aprendi a fazer aquilo que é 

suposto quando se vai à escola” (2009, p. 28), isto é, muitas citações nestas 

subcategorias não revelam muito do que o estudante aprendeu na escola, elas dizem 
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pouco de sua relação com o saber. 

Tabela 2 – Aprendizagens intelectuais e escolares (AIE) 

 Total % ocorrências 

AIE   

Aprendizagens escolares básicas 24 22 

Expressões genéricas e tautológicas 36 33 

Disciplinas escolares 27 24,8 

Aprendizagens metodológicas 5 4,6 

Aprendizagens normativas 3 2,8 

Pensar, falar... 14 12,8 

Disciplinas escolares   

Simplesmente nomeadas 20 74,1 

Evocação de um conteúdo 6 22,2 

Evocação de uma capacidade 1 3,7 

 

As ‘aprendizagens relacionais e afetivas’ (ARA) e ‘ligadas ao 

desenvolvimento pessoal’ (DP) são aquelas que estão no centro do universo das 

aprendizagens de nossos estudantes. A tabela 3 revela uma maior ocorrência de ARA 

(69%) em detrimento daquelas ligadas ao DP (31%). 

Os tipos de aprendizagens agrupadas em ‘conformidade’ (porta-se 

bem, a educação, respeitar os pais, obedecer, etc) e aquelas tipificadas como 

‘relações de harmonia’ (vida em comum, solidariedade, amizade, amor, confiança, etc) 

foram as mais citadas pelos estudantes dentre aquelas das subcategorias de ARA. 

Fato também curioso é que observamos, numa análise qualitativa das 

práticas de linguagem dos balanços de saber, a enunciação do ‘Eu’ alternada por um 

distanciamento de si, sem a presença desse ‘Eu’ como sujeito ativo do discurso, como 

elemento central do texto. Em todos os balanços de saber coletados o discurso gira, 

na maioria das vezes, ao redor desse ‘Eu’, entretanto notamos que em alguns 

momentos os estudantes conseguem refletir empregando um certo distanciamento de 

si, isso fica claro na mudança do discurso no texto, principalmente quando os alunos 

tomam posição de análise, de ponderação, e conseguem argumentar sobre o sentido 

de determinada aprendizagem. Mas, o que tudo isso significa? 

Isso quer dizer que no seu discurso, ao realizarem sua leitura do 

mundo, estes estudantes preferem estruturar seu universo mais sobre a relação com 

a vida, com os outros, do que consigo mesmo. Essa aprendizagem pela relação com 

os outros e com a vida aparece com clareza em trechos dos balanços de saber que 
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os próprios estudantes escreveram: “aprendi com as pessoas”, “aprendi como lidar 

com a vida”, “aprendi a dar valor nas relações sinceras”, “conversar com idosos e 

poder entender um pouco da história que viveu”. 

Ao interpretar o comportamento das pessoas que os cercam e 

também o seu, esses jovens podem se posicionar melhor em relação ao mundo e a si 

próprios, tudo isso só é possível quando aprendem o exercício de distanciar-se. 

Destacamos um trecho de um dos balanços de saber que ilustra bem esse 

distanciamento, observe: “A educação oferecida nas escolas abre portas para (...) 

entender a forma que vivemos hoje, refletindo nas construções do passado e nossas 

relações com outras pessoas, por exemplo”. 

No fragmento acima a estudante não fez referência direta a um ‘Eu’, 

o aprender foi enunciado a partir de um saber construído pela análise, pela reflexão, 

o ‘Eu’ se posicionou sobre um objeto de saber e pode apropriar-se dele, temos aqui 

um processo que Charlot (1996) nomeia de “objetivação-denominação” do saber. 

Como afirma Charlot (1996) a competência de se relacionar, adquirida 

por essa experiência do distanciamento, permite a esses jovens se libertarem da 

dependência e se construir com mais autonomia. Isso é considerado pelo autor como 

um fator que pode ser crucial para o bom desempenho escolar desses adolescentes. 

 

Tabela 3 – Aprendizagens relacionais e afetivas (ARA) e ligadas ao 

desenvolvimento pessoal (DP) 

 Total % ocorrências 

ARA  69 

Conformidade  49 28,7 

Relações de harmonia 58 33,9 

Conhecer as pessoas, a vida 11 6,4 

Não transgressão   

DP  31 

Confiança em si, autonomia 28 16,4 

Ultrapassar as dificuldades 9 5,3 

Aquilo que sou 12 7,0 

Divertir-me, viver bem, rir 4 2,3 

 

Na tabela 4 temos a frequência de ocorrências de cada subcategoria 

de ‘Aprendizagens profissionais’. Notamos que a maioria das ocorrências (63,6%) 

está relacionada a segunda subcategoria, a ‘ligação profissão/futuro/sucesso’. 

Apenas uma estudante menciona a profissão que deseja seguir no futuro e consegue 



 
 

XVIII SEDU - SEMANA DA EDUCAÇÃO  
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CONTEXTOS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO, LINGUAGENS E DESAFIOS  
 

relacionar uma atividade vinculada a está profissão. 

Extraímos parte do texto de um dos balanços de saber para 

exemplificar a ligação profissão/futuro/sucesso, observe: “Espero que no meu futuro eu 

tenha feito um curso universitário que realmente amo e esteja numa condição de vida que me 

deixe feliz, ter uma boa convivência com toda minha família, amigos e um salário que me de 

uma vida confortável”. 

Tabela 4 – Aprendizagens profissionais 

 Total % ocorrências 

Indefinido 2 9,1 

“Uma boa profissão”, ou ligação profissão/futuro/sucesso 14 63,6 

Profissão definida 3 13,6 

Atividades da profissão enunciadas 1 4,5 

Saberes necessários para exercer a profissão evocada 0 0 

Comportamentos evocados, o mundo do trabalho... 2 9,1 

Procurar um emprego, encontrar uma profissão 0 0 

 

Apesar destes alunos estarem cursando o ensino médio, estão 

também sendo qualificados para uma profissão de nível técnico, entretanto não a 

consideram em seus planos futuros. Por que essa falta de interesse pela carreira 

profissional de nível técnico? Será que a região não oferece oportunidades de trabalho 

atrativas para os técnicos que estão sendo qualificados pelo IF Goiás – Campus 

Uruaçu? Será que a instituição tem falhado na formação destes estudantes por não 

conseguir mobilizá-los para estas carreiras? 

Acreditamos que as lentes do nosso telescópio não foram capazes de 

captar informações suficientes para responder a tais indagações, entretanto as 

julgamos relevantes e pertinentes para nossa reflexão e até mesmo para reflexão 

institucional, visto que seu Projeto Político Pedagógico atribui grande importância a 

formação de profissionais técnicos de nível médio para atuação na economia da 

região na qual a instituição está inserida. 

 

Considerações finais 

 

Para efeito de uma breve síntese do que discutimos até aqui, 

retomemos os dois pontos centrais de nosso objetivo inicial: o que mobiliza nossos 

jovens e o universo de aprendizagens enunciado por eles.  

O universo de aprendizagens de nossos estudantes está centrado 
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principalmente no aprendizado das relações afetivas. Isso significa que para nossos 

jovens importa mais saber relacionar-se com os outros e com o mundo do que 

aprender sobre a profissão para qual estão se qualificando ou mesmo aprender 

saberes escolares, intelectuais. 

O aprender a relacionar-se com o mundo e com os outros parece mais 

urgente do que qualquer outro tipo de aprendizagem, talvez porque a relação com o 

mundo e com os outros seja, antes de mais nada, aquela necessária a aquisição de 

qualquer outra forma de saber, daí a inferência de que a relação com o saber é uma 

relação social, no sentido de que para existir, para ‘nascer’, enquanto sujeito 

humanizado, o indivíduo necessita primeiro construir pontes de conexão com o 

mundo, com outros e consigo mesmo, e parece ser isso que os estudantes estão a 

dizer. 

E o saber escolar, intelectual, os saberes profissionais, como se 

configuram essas aprendizagens para estes jovens? Os saberes profissionais 

parecem não fazer muito sentido, muito provavelmente pelo fato de não pretenderem 

para si a profissão para qual estão se qualificando nesse momento. Reconhecem para 

si, como profissão, apenas aquela que vislumbram para seu futuro, aquela que será 

alcançada com o ingresso na universidade. Como explicitado por um dos estudantes, 

no discurso abaixo, esse saber profissional não parece muito útil do ponto de vista 

cotidiano, talvez possa contribuir do ponto de vista teórico, para auxiliar no ingresso à 

universidade. 

 

“(...) Então não vai ter como eu usar esse, o meu conhecimento 
técnico, mas eu posso usar ele na forma teórica, assim, não sendo do 
jeito profissional é..... Porque a questão da química que aqui tá muito 
mais abrangente no curso, isso é cobrado no vestibular, então eu 
pretendo usar tudo que eu tive conhecimento aqui no vestibular”. 

 

A escola foi apontada por eles como fundamental para garantir uma 

profissão outra, que não está que estão a receber, e consequentemente um futuro 

com um bom emprego e uma vida tranquila. Entretanto, mesmo em meio a esse 

discurso centrado em um objetivo que aparenta muito imediatista, frágil, provisório 

(aprender para passar no vestibular) surgem, durante as entrevistas, referências ao 

fato de aprender, no sentido de que o conhecimento ao qual estão tendo acesso na 

escola tem, de alguma maneira, sentido na sua vida transformando-os em sujeitos 

humanizados. Para que não fique muito confuso, estamos querendo dizer que, 
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surgem alternadamente no discurso dos balanços de saber, momentos de 

distanciamento desse imediatismo (aprender para o ENEM) com ponderações mais 

reflexivas sobre a aprendizagem, que sugerem uma forma outra de apropriação e 

relação com os saberes. Destacamos um exemplo do discurso de um de nossos 

jovens: 

 

“(..) Muitos atos que a gente vê aqui, a gente pode levar para a vida, 
entendeu? Em casa, tipo... agora, eu tô fazendo o meu projeto de 
ensino científico de rejeitos e... nossa... às vezes você gera tantos 
rejeitos e nem vê. E o tratamento deles é bem mais difícil do que gerar, 
entendeu? Então, a gente tem que ter toda uma conscientização 
ecológica, porque o mundo, né, ele já tá indo embora, então…” 

 

Há claramente uma finalidade explícita, no discurso da maioria dos 

estudantes, em seu ingresso na instituição, que é a busca por uma escola pública de 

qualidade que auxilie em sua preparação para o acesso à universidade e não a 

preparação para uma carreira técnica de nível médio. E aqui poderíamos iniciar outro 

debate, que não é objetivo deste artigo, mas que é sempre ponto de crítica para 

aqueles que defendem uma das finalidades para as quais os cursos técnicos de nível 

médio foram criados nos Institutos Federais. Para estes o propósito da qualificação 

nesta modalidade de ensino é aquele da qualificação de profissionais técnicos para o 

mercado de trabalho, e não a qualificação para acesso a carreira universitária.  

Entretanto, essa busca pela instituição, por parte dos estudantes de 

baixa renda, como possibilidade real de melhor preparo para ingresso na universidade 

não deve ser negligenciada, em especial naquelas regiões como a nossa, fragilizadas 

pelo esquecimento dos gestores públicos durante anos e que pouco oferecem 

alternativas outras de uma educação de qualidade aos jovens das classes populares.  

Aqui também há que considerarmos um marco histórico que 

representa uma ruptura na forma de acesso às universidades brasileiras a partir do 

ano de 2012, que é a Lei de Cotas, e que tem influência direta nesse processo 

mobilizador. A referida lei representa uma possibilidade real, para alunos oriundos de 

escolas públicas, terem acesso às universidades. O período anterior a lei é marcado 

por uma universidade elitizada, em que boa parte daqueles que conseguiam acesso 

a ela, em especial em cursos de maior prestígio social (engenharias, medicina, 

direito), eram estudantes provenientes de escolas privadas. Agora esse acesso está 

mais próximo da realidade dos nossos estudantes e para eles vislumbrar a 
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possibilidade de vivenciar a realidade da universidade tornou-se um motivador maior 

do que seguir a carreira de técnico de nível médio. 

Da mesma maneira, não podemos perder de vista, que o papel dos 

Institutos Federais nestas regiões do Brasil, tem sido para além de ofertar cursos de 

qualificação de mão de obra nos diversos níveis de educação e para além do acesso 

à formação universitária, o de abrir portas a estes jovens que antes estavam fechadas 

pela restrita visão de mundo imposta por suas realidades. E esse não é um discurso 

nosso, é o discurso destes estudantes: 

 

“(...) Porque aqui você entra com mentalidade muito pequena e os 
professores fazem questão de tá ampliando, sabe? Tipo, você estuda 
política, tipo, estudei política, vamos ali no Congresso, vamos ver 
como que é que acontece. Em Educação Física, eu estudei mais sobre 
o capitalismo, nossa... que você acha que é esse mundinho de Uruaçu, 
mas na verdade é muita coisa que tá acontecendo. Muita coisa que te 
prende, muitos padrões...e... eu levaria daqui isso, uma ampliação do 
meu modo de ver. Entendeu?” 

 

E nesta perspectiva estamos tratando da mesma proposta de 

educação defendida por Charlot (2000) quando argumenta que a verdadeira educação 

deve permitir ao sujeito descobrir outra forma de relação com o mundo, consigo, com 

o outro, diferente daquela construída no seu cotidiano, isto é, uma outra forma de 

relação com o saber. Portanto, acreditamos que vale a pena explorar este que parece 

ser o mobilizador imperativo, o desejo da universidade, de modo a possibilitar não 

somente o alcance desse sonho, mas também que a instituição, o IF Goiás – Campus 

Uruaçu, consiga mobilizá-los na e em relação a escola para outras relações com os 

saberes, uma relação mais profunda, mais duradoura, mais cristalizada e enraizada 

em seu espírito de existência. 
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