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Resumo

Relação com o saber e território buscando aproximações teóricas

O artigo busca refletir sobre as possibilidades interdisciplinares entre a “relação com o saber”, a
partir das contribuições de Bernard Charlot e os estudos sobre “território”, como nos apresenta
Doreen Massey. O estudo, de cunho bibliográfico, toma para a análise um conjunto de artigos que se
encontram disponíveis no sítio eletrônico da Rede de Pesquisa sobre Relação com o Saber
(REPERES), selecionados, intencionalmente, por apresentarem distintos contextos. A análise
identifica esses contextos, os sujeitos e os lugares de aprender. Os resultados indicam que a relação
com o saber sempre tem como lócus um “lugar”, e que os sujeitos se apropriam de diferentes modos
desse lugar, assim, como imprimem nele a marca de outros lugares. As conclusões permitem afirmar
que na heterogeneidade presente nas formas de aprender se apresenta territórios simbólicos e
culturais.

Palavras-chave: relação com o saber, sujeitos, território, lugar.

Resumen

Relación con el saber y territorio buscando aproximaciones teóricas

El artículo busca reflexionar sobre las posibilidades interdisciplinares entre la “relación con el
saber”, a partir de las contribuciones de Bernard Charlot y los estudios sobre “territorios”, como nos
presenta Doreen Massey. El estudio, de carácter bibliográfico, toma como análisis un conjunto de
artículos que se encuentran disponibles en el sitio electrónico de la Red de Pesquisa sobre Relación
con el saber (REPERES), seleccionados, intencionalmente, por presentar distintos contextos. El
análisis identifica esos contextos, los sujetos y los lugares de aprender. Los resultados indican que la
relación con el saber siempre tiene como locus un “lugar”, y que los sujetos se apropian de diferentes
modos de ese lugar, así, como imprimen en él la marca de otros lugares. Las conclusiones permiten
afirmar que en la heterogeneidad presente en las formas de aprender se presentan territorios
simbólicos y culturales.

Palabras clave: relación con el saber, sujetos, territorio, lugar.

Abstract

Relation to knowledge and territory seeking theoretical approaches

The article seeks to reflect on the interdisciplinary possibilities between the "relationship to
knowledge", from the contributions of Bernard Charlot and the studies on "territory", as presented by
Doreen Massey. The bibliographic study takes a set of articles for the analysis that are available in
the electronic website of the Research Network on Relation to knowledge (REPERES), selected,
intentionally, for presenting different contexts. The analysis identifies these contexts, the subjects
and places of learning. The results indicate that the relationship with knowledge always has like
locus a “place”, and that the subjects appropriate themselves in different ways of this place, thus, as
they imprint on it the mark of other places. The conclusions allow us to affirm that in the
heterogeneity present in the forms of learning there are symbolic and cultural territories.

Keywords: relation to knowledge, subjects, territory, place.
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Introdução

O artigo é parte do esforço inicial de compreender as possibilidades interdisciplinares entre os
estudos sobre relação com o saber, com base em Bernard Charlot, e os estudos no campo da
Geografia humana que operam com território, de modo especial as contribuições da geógrafa Doreen
Massey.

Este exercício é provocado a partir da inserção dos autores, que atuam no campo da educação, em
um Programa de Mestrado Interdisciplinar, que tem como área de concentração os Estudos
Territoriais cujo desafio consiste em realizar uma pesquisa interdisciplinar articulando dois campos
teóricos: o campo da Educação e o campo da Geografia Humana.

A interdisciplinaridade, a qual nos propusemos, é compreendida como um movimento conceitual e
articulador que possibilita ampliar o campo de análise sob diferentes fenômenos, com os quais nos
deparamos nos processos educativos e no campo acadêmico, o que exige do pesquisador “a adoção
de uma postura intelectual, em face da natureza complexa dos problemas com os quais o cientista
contemporâneo se confronta.”( RAYNAUD, 2011, p. 71).

O estudo, de cunho bibliográfico, toma como referência as contribuições de Bernard Charlot, e
outras publicações disponíveis na Rede de Pesquisa sobre Relação com o Saber – REPERES,
(https://redereperes.wixsite.com/reperes.)

Dessa forma, este artigo utiliza como metodologia a revisão sistemática da literatura (GALVÃO e
PEREIRA, 2014) como ferramenta para a coleta de dados, dos artigos disponíveis na citada rede, nos
quais os autores tomam a “relação com o saber”, como categoria teórica e analítica.

Considerando o pertencimento do sujeito a “um espaço”, e que esse espaço se configura, lugar, ou
território pelo modo como nos apropriamos dele, compreende-se que o território “se revela como
interação. Neste sentido o espaço é a dimensão social não no sentido de sociabilidade
exclusivamente humana, mas no sentido do envolvimento de uma multiplicidade.”(MASSEY, 2008,
pág. 97/98).

A partir dessa compreensão interrogamos os artigos que buscamos para análise sobre como a
proposição teórica da “relação com o saber”, permite a pesquisadores (as) se voltarem para distintos
contextos, e o que esses contextos nos contam sobre os territórios de vida dos sujeitos, participantes
dos estudos analisados.

O artigo encontra-se dividido em duas seções, além desta introdução e das conclusões: a primeira
apresenta as aproximações que fizemos entre a “relação com o saber” (CHARLOT, 2000; 2005;
2009; 2010) e as contribuições de Doreen Massey (2008); a segunda apresenta os artigos que
tomamos para a análise buscando identificar neles a relação com o saber e o território.

Relação com o saber e Território em busca de aproximações teóricas.

Bernard Charlot no texto “a pesquisa educacional entre conhecimentos, políticas e práticas:
especificidades e desafios de uma área de saber” (CHARLOT, 2006) argumenta que o campo da
educação apresenta especificidades na pesquisa que advém dos contextos de trabalho dos (as)
pesquisadores (as) e das questões com as quais eles (as) se deparam na prática. Na educação, como
área de saber, que abrange informações e conhecimentos a partir de distintas origens, políticas e
práticas sociais (CHARLOT, 2006) há a convergência e a mistura tanto de conhecimentos quanto de
práticas e saberes, e essa miscigenação é o que a caracteriza.
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Ao argumentar sobre o que há de específico no campo da educação, e, portanto, da pesquisa
educacional o autor afirma que de um lado “a educação é um triplo processo; e, de outro, que educar,
educar-se, aprender, ensinar, operam sempre numa tripla articulação” (CHARLOT, 2006, p. 15).

Esse argumento do autor ecoa o discutido por ele no livro “A relação com o saber: elementos para
uma teoria”(CHARLOT, 2000), no qual ele problematiza o “fracasso escolar”, e propõe que se
investigue esse fracasso em termos de relação com o saber, pois cabe ao sujeito humano apropriar-se
do mundo no qual vive, e para isso, uma ferramenta crucial, é o saber. Nesse sentido, o sujeito é
suscetível às relações que estabelece com o mundo, e, portanto, o saber só existe em relação
(CHARLOT, 2000). Dessa forma, o indivíduo, como o sujeito do saber, é constantemente
confrontado com as diversas relações mantidas com o meio a sua volta, nas quais estão implicadas a
subjetividade.

Para o autor “estudar a relação com o saber é estudar esse sujeito enquanto confrontado com a
necessidade de aprender e a presença de ‘saber’ no mundo” (CHARLOT, 2000, p.34, aspas do
autor).

Portanto, o sujeito é compreendido como sendo aquele que busca o saber, aquele que se dedica em
aprender como sujeito humano, e para isso necessita do outro, em um processo de socialização. O
autor argumenta que na relação com o saber, há um processo de singularização – cada sujeito
estabelece com os “objetos de saber”, relações subjetivas. Pode se refletir que o saber se estabelece
como relação nas interações interpessoais e intersubjetivas, e é construído ao longo do tempo
humano de vida.

De qualquer modo, o indivíduo adquire ao longo do seu desenvolvimento como pessoa humana as
informações culturais que lhe são apresentadas. Ao nascer, o sujeito não está completo, ele necessita
aprender ao longo da sua caminhada, a partir de relações que estabelece com o mundo, na família, na
escola, nos grupos dos quais participa, e nesse processo estabelece relações com o saber. Sendo
assim, socialização e singularidade (CHARLOT, 2000; 2005; 2009) encontram-se implicadas nas
interpretações oriundas das experiências dos sujeitos e são fundamentais na relação com o saber.

O autor argumenta em uma entrevista sobre a “heterogeneidade das formas de aprender”
(CHARLOT, 2010, p. 151), e que essa heterogeneidade se relaciona ao fato desse sujeito nascer em
um mundo humano, do qual ele precisa se apropriar do patrimônio construído, para tornar-se
humano, e essa apropriação se faz via educação – “Pode-se considerar que a essência do ser humano
é tudo o que a espécie humana criou no decorrer de sua história. Portanto, a educação é um processo
de humanização, socialização e subjetivação”. (CHARLOT, 2010, p. 151).

Os lugares de aprendizagem comparecem como relevantes nos estudos de Charlot: a família, a
escola, o bairro (CHARLOT, 2009). É a partir dessas reflexões sobre a relação com saber que nos
aproximamos dos debates de território, compreendendo que o lugar é parte dos processos implicados
na relação que os sujeitos estabelecem com o saber.

Charlot (2000) sobre a relação do saber pode ser evidenciada em distintos contextos práticos, pois
(...) “compreende como o sujeito categoriza, organiza seu mundo, como ele dá sentido à sua
experiência e especialmente à sua experiência escolar (...) como o sujeito apreende o mundo e, com
isso, como se constrói e transforma a si próprio” (CHARLOT, 2005, p.41). Sendo assim, a
“sociedade deve levar em consideração o sujeito na sua singularidade de sua história e atividades que
ele realiza” (CHARLOT, 2005, p. 40). Cada sujeito pertence a um núcleo, uma categoria social, o
que Charlot chama de posição social objetiva. Mas cada sujeito entende singularmente essa posição
na busca de significar o mundo e a si mesmo. Assim, “o sujeito é simultaneamente social e singular e
(...) é como tal que se deve estudar sua relação com o saber” (CHARLOT, 2005, p.40).

Doreen Massey nos convida a uma imaginação alternativa do espaço, para além da delimitação
física, e que comporta, segundo a autora, a heterogeneidade e a multiplicidade (MASSEY, 2008).
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Portanto conceber o espaço como heterógeno, múltiplo, como parte dos nossos “modos de ser” é
evitar tomá-lo como fixo, e considerá-lo como parte das múltiplas trajetórias humanas. Assim, o
território, ou lugar como nos apresenta a autora, são mais do que pontos em mapas. Lugares são
compreendidos:

como integrações de espaço e tempo, como eventualidades espaço-temporais.
Este é um entendimento de lugar – como aberto (‘um sentido global de
lugar’), como um tecer de estórias, em processo, como um momento dentro
das geometrias de poder, como uma constelação particular dentro de
topografias mais amplas de espaço, e como em processo, uma tarefa
inacabada. (MASSEY, 2008, p. 191, aspas da autora).

Neste texto temos usado “ lugar” conforme nos apresenta Doreen Massey, mas esclarecemos
conforme Haesbaert (2008) no prefácio desse livro da autora, que “lugar”, comparece na “geografia
anglo-saxônica, ‘território’ na geografia latino-americana, as palavras podem mudar, mas muito de
seus conteúdos conceituais são compartilhados”. (HAESBAERT, 2008, p. 13).

Nesse compartilhamento pode-se depreender o estabelecimento de relações dos sujeitos com o lugar
no sentido tanto material, quanto simbólico. A autora destaca que o lugar é “dimensão implícita que
molda nossas cosmologias estruturantes, nosso modo de pensar o mundo, a política, a globalização,
nossas atitudes frente aos outros” (MASSEY, 2008, p. 14). Para autora “praticamos um sentido de
lugar”. (IDEM).

A autora destaca, também, que podemos tomar o lugar “como produto de inter-relações, como esfera
da possibilidade de existência da multiplicidade, e como sempre em construção e, portanto, aberto,
inacabado” (MASSEY, 2008, p.95).

Em nosso exercício de refletir sobre as possibilidades interdisciplinares entre a relação com o saber e
o território, ou lugar, na acepção de Massey (2008) refletimos sobre a condição antropológica,
sociológica e singular do sujeito no processo de apreender e aprender o mundo, e destacamos o lugar
como parte inerente desse processo. Ao evocarmos os “contextos práticos”, compreendemos que
esses contextos se encontram “para além das clausuras dos muros, das fronteiras e das fixações
rígidas” (MASSEY, 2008, p. 13), e se constituem em lugares de vida, nos quais estão “em aberto a
possibilidade da partilha, do usufruto (...) do encontro com o ‘lugar’ do efetivamente outro e que por
ser ‘outro’, coloca-nos permanentemente o desafio para o novo” (MASSEY, 2008, p. 13, aspas da
autora).

Em busca do sentido do lugar nas pesquisas sobre relação com o saber

Buscando as aproximações entre relação com o saber e território, realizamos uma revisão sistemática
dos artigos na REPERES, publicados no período de 2005 à 2017, que operam teórica e
metodologicamente com a relação com o saber, na proposição apresentada por Bernard Charlot, e
nos quais os (as) pesquisadores (as) brasileiros se voltam para contextos práticos, porque neles
consideramos estarem implicados sujeitos e lugares.

Ao adotarmos a revisão sistemática como metodologia de análise acompanhamos as orientações de
Galvão e Pereira (2014) de que esse tipo de metodologia permite ao pesquisador compreender a
produção acadêmica sobre determinada temática por meio de uma revisão de literatura específica, na
qual se utilizam filtros para a análise pretendida, e o exercício de leitura e revisão do material
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selecionado permite novas análises e inferências.

A REPERES foi selecionada intencionalmente por seu objetivo de divulgar pesquisas sobre “relação
com o saber”, conforme informado no sítio eletrônico citado, e nos concentramos em artigos
publicados em periódicos disponíveis nesse sítio, escritos em Língua Portuguesa, cuja base teórica
foi a “relação com o saber”, e que abrangem o período de 2005 a 2017, período no qual
identificamos artigos disponíveis.

Nesse processo foram identificados 54 (cinquenta e quatro) artigos, no período citado, cujos resumos
foram lidos. Após a leitura dos resumos foram selecionados 28 (vinte e oito) artigos, por
apresentarem o que recorte desejado para a análise: contextos práticos – que contemplam sujeitos e
lugares das experiências analisadas, ou evocados pelos sujeitos das pesquisas apresentados nos
artigos. Esclarecemos que não foram identificados artigos no recorte proposto nos anos de 2006,
2007, 2009 e 2013.

A seguir situamos uma síntese dos artigos e o que refletimos a partir da leitura do conjunto dos
trabalhos sobre as interconexões entre relação com o saber e território.

No ano de 2005 foram analisados 03 artigos e os contextos práticos sobre os quais os (as)
pesquisadores (as) se debruçam são as trajetórias juvenis, os dilemas da formação e prática docente, e
cidadania.

Sobre os jovens, Bittar (2005), apresenta distintos contextos de vida que se encontram nas trajetórias
dos jovens de periferia e são levados à escola, provocando, às vezes descontinuidade nessa trajetória,
posto que, os “elos familiares, profissionais são estabelecidos no ‘mundo do crime’, atuam de forma
combinada com os escolares resultando em uma trajetória descontínua” (BITTAR, 2005, p. 58).

Outro conjunto de artigos, deste ano, que tem como sujeitos, estudantes do ensino superior é
apresentado por Arruda e Ueno (2005), que buscam refletir sobre as razões e persistências de
estudantes do curso de física. Como lugares que se encontram relacionados com essas razões
podemos depreender do texto dos autores a relação que se estabelece com o conteúdo na escola, a
família, e os laços construídos com os amigos durante o curso.

Ainda no Ensino Superior, a profissão professor é objeto do estudo de Passos, Martins e Arruda
(2005) que investigam a opção pela carreira de professor de Matemática. A escolha dos sujeitos se dá
por diferentes razões demarcados pela individualidade. Mas, no conjunto pode se depreender os
engajamentos pessoais e coletivos na escolha profissional e que, pressupõe, portanto, “um lugar ou
lugares”.

Sob a perspectiva da relação de saber em contextos de disciplinas específicas, Silva (2008), apresenta
uma reflexão acerca da relação do saber com o aprendizado da matemática. Os sujeitos são
estudantes que compreendem a importância da disciplina, mas, em sua maioria, não mais sentem
prazer em estudá-la. O artigo permite refletir sobre os sujeitos, o acesso à escola, a relação construída
com a disciplina “matemática”, e as desigualdades sociais que também incidem em uma
desigualdade social com relação ao saber. A escola comparece, portanto, como lugar importante para
o aprender.

A opção pelo curso de Ciências Biológicas, foi objeto do estudo de Verona, Mori e Arruda (2008).
Os autores buscaram analisar os elementos presentes na opção de estudantes por esse curso e
identificaram, por meio das entrevistas realizadas, o que eles denominam de raízes informais –
interesse por temas de Biologia, influência de amigos e familiares – mas, também, a relação formal
construída na escola e com os professores.

No ano de 2010 foram analisados 02 artigos. Baccon e Arruda (2010), investigam a construção de
saberes de estudantes, durante a realização do estágio supervisionado da licenciatura em Física. A
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análise dos autores destaca que a construção desses saberes é influenciada pela ação do docente,
pelos alunos nas turmas nas quais os estagiários se encontram, pelos colegas, também estagiários, e
na própria escola. Assim, nesse contexto prático os sujeitos aprendem a “ser professor”.

Kleinet al. (2010), apresentam sob a ótica dos sujeitos, estudantes e professores do Ensino Médio, os
sentidos construídos na observação astronômica. Chama a atenção nesse artigo os argumentos dos
autores sobre os locais de saber:

De fato, no mundo existem locais de saber, alguns institucionalizados, os
mais óbvios sendo aqueles onde se desenvolve a denominada educação
formal (as escolas). Entretanto, há outros locais e atividades, não
necessariamente voltados para a aprendizagem, onde o sujeito aprende
informalmente, como a própria residência, o local de trabalho. (KLEIN, ET
AL, 2010, p. 51)

Em 2011, 02 artigos foram objeto de análise.

Antunes e Arruda (2011), se propuseram identificar e compreender os impactos do estágio
supervisionado, em especial a regência de classe de estudantes da licenciatura em Matemática, tendo
como foco a questão da relação com o saber, conforme estabelecida por Charlot (2000). No geral,
apesar das dificuldades relatadas, os estagiários acabam por perceber que a prática profissional, com
as particularidades e especificidades dos espaços e lugares da sala de aula, é parte necessária do
aprendizado docente.

Arruda, Lima e Passos (2011) investigam a gestão do conteúdo e a gestão da classe de estagiários do
curso de licenciatura em Física e constroem o argumento de que essas duas demandas de gestão
implicam em “gerir relações epistêmicas, pessoais e sociais com o saber, conforme definidas por
Charlot; relações com o conteúdo disciplinar, com o ensino e com a aprendizagem dos
alunos”(ARRUDA, LIMA E PASSOS, 2011, p. 5). As conclusões dos autores mostram que a
preocupação dos estudantes é o ensino e a futura atuação como docente, e podemos retomar a
acepção inicial proposta no estudo da sala de aula como um contexto que demanda a relação com o
saber epistêmico do professor, com os estudantes, com os saberes dos estudantes, e como os modos
de atuar do docente nessa dinâmica.

No ano de 2012 foram considerados para a análise 03 artigos que apresentaram reflexões sobre a
relação com o saber de estudantes de cursos da área de computação, o professor formador e as
relações com os seus saberes profissionais e a experiência escolar de jovens/alunos do ensino médio
e os sentidos atribuídos por eles à escola e aos estudos.

Assim, Freitas et al., (2012) analisam aa relação do saber estabelecida por estudantes de nível
superior da área de computação. Nesse caso, de acordo com as autoras, a prerrogativa de um ser
ativo na interação com a ferramenta de estudo online é um critério essencial no estabelecimento da
relação com o saber desses estudantes. As autoras destacam a importância da mobilização do sujeito
para o aprender e ressaltam o espaço virtual, como um lugar de aprendizagens.

Junckes e André (2012), realizaram estudos com professores universitários, formadores de docentes,
buscando entender a relação deles com os saberes profissionais. Os resultados evidenciaram relações
conflituosas, como sentimentos de ansiedade e decepção perante à profissão. As autoras recorrem a
Charlot (2005) para afirmarem que os professores são influenciados pela mitificação pedagógica, ou
seja, “a defasagem entre o discurso e a realidade social ou, nesse caso, entre o discurso e a realidade
vivenciada no interior da universidade” (JUNCKES e ANDRÉ, 2012, p. 525). Novamente a
instituição escola se faz importante como lugar de aprendizagens, e deve se prestar atenção aos
discursos que circulam nesse espaço sobre a realidade educacional e à docência.
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A juventude e o Ensino Médio é objeto de atenção do estudo de Reis (2012). O artigo apresenta
resultados de uma pesquisa que investigou as relações dos jovens com os saberes propiciados pela
instituição escolar e suas interpretações sobre o trabalho realizado para a apropriação desses saberes.
As conclusões da autora mostram que os jovens e suas famílias apresentam expectativas positivas
com relação à escolarização, e para que os jovens invistam nos saberes escolares, eles precisam
encontrar “ressonâncias” (REIS, 2012, p. 650) na vida. Cabe salientar uma das conclusões da autora
que permitem refletir sobre os contextos escolares e outros contextos de vida dos jovens: “o diálogo
entre saberes escolares e não escolares não ocorre naturalmente. Há a necessidade de viabilizar
encontros que permitam que os jovens entrem em um processo de apropriação e reconfiguração de
seus saberes anteriores”(IDEM, grifos do original).

Em 2013, foram selecionados 03 artigos para a leitura. Lucas, Passos e Arruda (2013), realizaram
uma análise dos relatos de sujeitos como formandos de um curso de licenciatura em Ciências
Biológicas que foram confrontados acerca do processo de formação docente. Buscou-se evidenciar, a
partir da perspectiva social, de que modo um estudo axiológico pode ajudar na compreensão das
relações. A pesquisas mostrou que o ensino e a atuação docente são as maiores preocupações dos
entrevistados. Pode se inferir aqui dois lugares – o de estudantes que aprendem na universidade e o
lugar que projetam como docentes.

Reis (2013), refletindo sobre a apropriação dos saberes escolares por jovens do Ensino Médio, afirma
que a apropriação desses saberes não depende apenas do sujeito estar nos espaços escolares, mas sim,
de ter um ambiente propício para o aprendizado, no qual não haja dificuldades de diálogos e/ou
comunicação, e que haja correlação entre os saberes dos sujeitos estudantes e os saberes da escola. A
autora mostra assim dois lugares de aprendizagem: os diferentes lugares de vida dos sujeitos e a
própria escola, como lugar de saberes específicos.

Pompeu (2013) discute a relação do sujeito com o conhecimento matemático em contextos distintos,
considerando os modos com os quais os sujeitos aprendem e conhecem nos espaços da escola, bem
como a importância, para o processo escolar, de conhecimentos e experiências além do ambiente
escolar. Novamente encontra-se em confronto, ou correlação os lugares da vida e os lugares da
escola.

No ano de 2014 identificamos para a análise 03 artigos.

Bicalho e Souza (2014), apresentam a perspectiva de sujeitos estudantes universitários na qual a
relação do saber está enraizada na possibilidade de desenvolvimento pessoal, valorizando os espaços
do ambiente acadêmico e enxergando por meio dele a possibilidade de alcançar uma vida melhor,
assim como, de transformar o modo de ver a si próprio e o mundo constituído pelas relações vividas.
Do texto das autoras depreende-se a importância da universidade como lugar de circulação, aquisição
e produção de saber.

Ainda com atenção ao Ensino Superior, Conti, Passos e Arruda (2014), objetivaram o estudo das
ementas de disciplinas que contemplam a Educação Ambiental nos cursos de licenciaturas.
Conforme os autores, a pesquisa estimula novos questionamentos acerca do quão distante está a
relação do sujeito professor com os saberes curriculares e o quanto é complexa e limitada tal relação.
Ao refletirmos sobre um artigo que contempla o debate da Educação Ambiental, no critério por nós
adotado de pensarmos contextos práticos, enfatizamos que o ambiente se coloca também, como lugar
importante no qual se constroem relações específicas com o saber.

O estudo de Betti e Ushinohama (2014), refletem sobre estudantes do Ensino Fundamental e Médio,
e como eles se auto excluem das atividades das aulas de Educação Física. No lugar “escola” recorta,
se, um lugar específico, das aulas de Educação Física, que inclusive encontra outra delimitação
espacial na própria escola, e outra relação com o corpo que é convocado por força dessa disciplina a
colocar-se em movimento. Surpreende assim, no estudo dos autores a recusa dos estudantes a
ocuparem esse lugar e a tomarem a frequência a essas aulas como “obrigação”, conforme
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argumentam os autores.

No ano de 2015 selecionamos 06 artigos para a análise.

Lima et al. (2015), retomam a temática da gestão do conteúdo e da gestão da sala de aula para
analisar as impressões de estudantes, estagiários de licenciatura em Física, sobre a os seus estágios
em duas escolas públicas. Ao pensarmos nos contextos práticos, no estagiário e nos lugares ocupados
por eles na docência, ainda que em pouco tempo é interessante destacar das conclusões dos autores
que o conhecimento prático da docência implica em uma gama de fatores: apropriação e relação com
o conteúdo a ser ensinado; sentidos pessoais; interações com os alunos; dinâmica da sala de aula;
percepções sobre os processos de aprendizagem dos alunos.

Silva e Almeida (2015), apresentaram análises que sugerem explicitar utilidades práticas e aspectos
do dia a dia associados à Física como forma de sensibilizar os sujeitos estudantes do ensino médio
para o estudo dessa disciplina. Os autores destacam que embora acredita-se que essa estratégia possa
ser uma forma de minimizar a baixa mobilização dos estudantes em relação a parte das atividades
sugeridas pelos professores na escola, é necessário buscar maneiras de desconstruir a ideia
socialmente dominante de que todo conhecimento deve ser claramente útil para determinadas
finalidades. Se refletirmos sobre as conclusões dos autores pela ótica do lugar, podemos depreender
uma correlação entre escola e vida, mas também, uma valorização da escola, como lugar de saberes
epistêmicos específicos, como mostra em seus estudos Charlot (2009).

O artigo de Trópia (2015) também permite pensar os saberes epistêmicos na escola. O autor
investigou as relações de alunos com o saber no ensino de Biologia que se dá por meio de atividades
investigativas, com atenção para a relação epistêmica. As conclusões destacam que a relação dos
alunos em que o saber Biologia se encontra afastada do contexto social no qual estão imersos, mas
que as atividades investigavas na escola possibilitam a eles dominar a atividade de investigação
científica.

Baccon e Arruda (2015), analisaram e interpretaram a ação de professores de Física do Ensino Médio
em sala de aula. O estilo de cada sujeito professor ao realizar a sua gestão da sala de aula
caracterizou o seu lugar como professor. Tomando como crivo as relações do sujeito com o lugar
podemos refletir sobre o modo como o sujeito se territorializam no espaço e constitui neste espaço
relações identitárias com o saber. Os sujeitos deste estudo nos mostram que cada um ocupou um
lugar único na sala de aula, a partir do qual exerceu a docência.

A Educação Física é novamente objeto de atenção no estudo apresentado por Betti et al, (2015), que
buscaram compreender as relações que sujeitos, alunos da educação básica estabeleceram com os
saberes propostos nas aulas desta disciplina. Os autores argumentam sobre a importância da
disciplina como geradora de sentido, e mostram a necessidade de formação de uma cultura de
movimento – o que nos remete a diferentes lugares presentes na vida de crianças e adolescentes nos
quais o corpo é convocado ao movimento (ruas, praças, parques, lugares específicos de práticas de
esporte, dentre outros).

Docentes da rede estadual de ensino e sua relação com o saber se apresentam nos estudos de Mendes
et al. (2015). As conclusões do estudo destacam que o ser professor para os sujeitos participantes se
constitui no “Comprometimento” (existo no/para o mundo), “Dedicação” (existo para o outro) e na
“Formação” (existo para mim), (MENDES ET AL. 2015, p. 917). Depreende-se dessas conclusões
que a docência se faz por meio de engajamentos com os lugares, e com o outro, portanto por meio da
docência, da relação com o outro, o sujeito docente encontra o “seu lugar”.

Para a análise do ano de 2016, selecionamos 03 artigos.

A ampliação da jornada escolar é objeto de atenção de dois artigos. Souza e Charlot (2016)
apresentam como objeto de atenção a relação com o saber de estudantes do Ensino Fundamental em
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uma escola em tempo integral. A partir da escuta dos sujeitos os autores problematizam que o tempo
a mais de escola deve ir além do cuidado e da proteção, e argumentam que o tempo integral, na
experiência analisada cerceou para alguns estudantes o acesso a outros projetos educativos e sociais
nos quais se envolviam, em decorrência das 8 horas do estudante na escola. Destacamos além dos
projetos e da escola que comparecem como lugares de aprendizagem para os estudantes, os três
processos vivenciados pelos sujeitos e apresentados no texto: os estudantes que não entraram nas
lógicas da escola; os estudantes que encontram dificuldades na escola e os estudantes que gostam de
estudar. Nosso destaque se faz ao refletir sobre o lugar como pertencimento, dependente da
socialização, mas também, do modo como, de modo singular dele se apropria.

Souza (2016), discutindo ainda resultados da pesquisa que gerou o artigo anterior, discute a escola
em tempo integral no campo. A autora evidencia a importância conferida a escola e ao tempo a mais
de escola para estudantes do campo, mas salienta os descompassos, no tempo integral, entre a
regulação do tempo escolar e os modos de vida no campo. A autora destaca o valor que se deve
conferir aos lugares que compõem a vida no campo ao propor ampliação do tempo na escola do
campo, apesar do descaso com as escolas localizadas na zona rural, no Brasil, que confirma com a
falta de garantia dos direitos dos sujeitos do campo a políticas públicas, dentre elas a política
educacional.

O estudo de Franco (2016), destacou as dificuldades nas práticas vivenciadas pelo sujeito professor
do ensino superior, produzindo dissonâncias as quais podem impedir a mobilização de saberes em
sua prática profissional. O que a autora sugere é a superação da consciência ingênua da prática, para
uma compreensão de uma ação pedagógica crítica, política e comprometida. Acrescenta ainda que
um espaço pedagógico permeado por uma pedagogia crítica e colaborativa havendo relações
frutíferas com o saber pedagógico, possibilita novas compreensões à prática docente e cria
resistências aos impactos tecnicistas que têm invadido a prática pedagógica. Pode se refletir que as
escolas de modo geral, são constituídas como lugares de diferentes concepções, por isso mesmo, são
inerentes ao território escolar, as relações de poder.

A temática do tempo integral, comparece no artigo identificado para a análise no ano de 2017. Nesse
artigo, Souza (2017) discute o peso das aprendizagens escolares nas relações que os (as) estudantes
dos últimos anos do Ensino Fundamental estabelecem com o saber e com a escola, no contexto da
Escola em tempo Integral. Vale destacar que para os sujeitos do estudo conferem um valor à escola e
ao tempo a mais de escola, como lugar de aprendizagens intelectuais e escolares, conforme se
destaca no texto há um peso atribuído pelos sujeitos a essas aprendizagens. Para argumentar sobre a
importância da escola em tempo integral a autora retoma o sentido antropológico do aprender, na
proposição da relação com o saber e defende que é na escola que o sujeito encontra referencias para
compreender melhor o mundo, a si mesmo e aos outros.

A leitura e análise dos artigos nos apresentaram distintos contextos: a escola, a sala de aula, a
universidade e diferentes os diferentes sujeitos (estudantes da Educação Básica e do Ensino
Superior).

Os estudos também permitiram reflexões sobre os sujeitos e o acesso à escola, as trajetórias juvenis,
a relação com o saber marcada por desigualdades sociais e a vulnerabilidade dos territórios. A escola
emerge do conjunto de estudos como lugar imprescindível para o aprender. Vale destacar que dos
artigos depreende-se relações entre escola e vida, destacando-se a escola como lugar de
aprendizagens epistêmicas.

Ao pensarmos nos contextos práticos compreendemos ainda que a pesquisa estimula novos
questionamentos acerca do quão distante está a relação do sujeito professor com os saberes
curriculares e o quanto é complexa tal relação. Sendo assim, o estilo de cada sujeito professor ao
realizar a sua gestão de conteúdo e sala de aula caracteriza o seu lugar como professor. A sala de
aula, e o modo como o estagiário, ou professor lida com a gestão desse lugar, confere sentidos
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diversos à relação com o saber. Desse modo, no território escolar, recorta-se o território sala de aula
e sobressai nesses dois territórios relações simbólicas e culturais.

Na relação com o saber outros lugares comparecem: a família, o trabalho, os laços construídos com
os amigos, o mundo virtual e a interação com o meio social, o que possibilita afirmar a importância
dos lugares de vida, nos processos de relação com o saber, como afirma Charlot em seus estudos
(CHARLOT, 2001; 2009)

Cabe salientar que as análises sobre os contextos escolares e demais contextos de vida dos sujeitos
são permeados por complexas situações sociais advindas das transformações dos sujeitos do mundo
contemporâneo. Os tempos mudaram, e a vida, por meio da web, se faz instantânea pela
multiplicidade temporal e de lugar, como destaca Massey (2008), o que provoca outras relações com
o saber, e destaca-se instituição escola como lugar de aprendizagens que permitam aos sujeitos
transitar, de modo mais crítico, pelos lugares virtuais.

A análise evidencia que a relação do saber está enraizada na possibilidade de desenvolvimento
pessoal e de mobilização do sujeito para entrar na escola e nos processos de aprender, o que nos faz
refletir sobre a apropriação dos lugares pelos sujeitos.

Um conjunto de artigos possibilita refletir sobre outros lugares que se apresentam na relação com o
saber. A reflexão sobre a importância da Educação Física como disciplina geradora de sentido e a
necessidade de formação de uma cultura de movimento, remete a diferentes lugares ocupados por
alunos (as) cotidianamente e nos quais o corpo é convocado ao movimento. É o corpo em
movimento que podemos identificar nos sujeitos do campo, e nos diferentes projetos nos quais
adolescentes e jovens se engajam para além da escola. Portanto, depreende-se a importância do
reconhecimento pela escola dos engajamentos de estudantes, em diferentes lugares e por meio dessa
relação, com os lugares e o outro, o sujeito encontra o “seu lugar”. Compreender as relações entre o
sujeito e os territórios, se constitui em um desafio para entender como o saber se configura frente a
evolução tecnológica que apresenta relação direta na produção do conhecimento, na disseminação
dos saberes e, portanto, na reconfiguração dos territórios.

Considerações Finais

Retomando a proposta inicial do artigo como parte do esforço inicial de compreender as
possibilidades interdisciplinares entre os estudos sobre relação com o saber e território, conferirmos
um conjunto de publicações que nos permitiram ampliar nossa compreensão sobre a relação com o
saber, e destacar nos contextos práticos, os sujeitos e lugares.

A interdisciplinaridade, a qual nos propusemos, esteve e estará compreendida como um movimento
conceitual e articulador que possibilita ampliar o campo de análise sob diferentes fenômenos, com os
quais nos deparamos nos processos educativos e no campo acadêmico, o que exige do pesquisador
novos olhares e direcionamento para o desconhecido. Portanto, reiteramos que o sujeito é
compreendido como sendo aquele que busca o saber, aquele que se dedica em aprender como sujeito
humano, e para isso necessita do outro, em um processo de socialização

Os resultados permitem concluir que a relação com o saber sempre tem como lócus um “lugar”, e
que os sujeitos se apropriam de diferentes modos desse lugar, assim, como imprimem nele a marca
de outros lugares. Portanto, as conclusões permitiram afirmar que na heterogeneidade presente nas
formas de aprender o espaço se apresenta como um território simbólico e cultural.

É importante destacar que a abordagem relação com o saber, que considera a história do sujeito, e
especialmente sua singularidade, contribui para se compreender melhor as relações dos sujeitos com
os saberes, e com os contextos nos quais se inserem. Considerando que o (a) aluno (a) não é somente
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um produto do meio em que vive, é importante entender que relações ele mantém com o lugar são
relevantes para se entender a relação com o saber.
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