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Resumo: Apresentamos uma experiência vivenciada pela autora, que objetiva fazer uma descrição
metodológica e discutir preliminarmente os dados obtidos. O trabalho foi realizado através de um
intercâmbio na cidade de Florença na Itália e, tem por base um projeto de pesquisa já em andamento.
Assim, serão descritos e contextualizados a metodologia e os instrumentos utilizados e buscará levantar
reflexões analíticas preliminares. Dessa forma a autora está repousada na proposta do autor Bernard
Charlot (2001) que em seus trabalhos discute e investiga processos e condições que estão relacionadas
com a mobilização do sujeito para aprender, ou ainda, qual a relação estabelecida entre o sujeito e o saber
para a detenção desses ou daquele saber.
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Abstract: We present a lived experience of the author, aiming to make a methodological description and
discuss preliminarily obtained data. The work in a matter was performed during an internship in Florence –
Italy and is based on a research project in progress. Thus, will be described and contextualized
methodology and instruments used and will seek to show the preliminary analytical reflections. Therefore
the author based her analyse in the work of Bernard Charlot (2001), in his work discusses and investigates
the processes and conditions that are related to the mobilization of the subject to learn, or, what is the
relationship established between the subject and knowledge to internalize one or other knowledge.
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