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RESUMO

Ao serem analisados os enunciados da Teoria da Relação com o Saber veem-se imbricados conceitos advindos
de algumas áreas do conhecimento humano, principalmente a Antropologia, a Sociologia e a Psicologia, sendo
seu autor, o pesquisador francês Bernard Charlot (CHARLOT, 2000, 2001, 2005, 2009).O objetivo deste
trabalho é compreender o caminho teórico percorrido por Charlot quando propôs a Teoria da Relação com o
Saber e suas implicações filosóficas para a área da Educação. Estabelecemos, ainda, um diálogo entre Charlot
e alguns conceitos da formação da personalidade proposta pelo filósofo russo Leontiev, na tentativa de
compreender a questão do sentido para o processo de aquisição do saber, pilar da Teoria da Relação com o
Saber. Enfatiza-se, ainda, a questão da centralidade da atividade para a mobilização do sujeito e sua inserção
no patrimônio cultural da humanidade.

RESUMEN

Mediante el análisis de las enunciaciones de la Teoría de la Relación con el Saber se ven conceptos derivados
de algunas áreas del conocimiento humano, especialmente la Antropología, la Sociología y la Psicología, sendo
su autor, el investigador francés Bernard Charlot(CHARLOT, 2000, 2001, 2005, 2009). El objetivo de este
trabajo es comprender la trayectoria teórica recorrida por Charlot cuando propuesto la Teoría de la Relación
con el Saber y sus implicaciones filosóficas para el campo de la Educación. También estableció un diálogo
entre Charlot y algunos conceptos de la formación de la personalidad propuestos por el filósofo ruso Leontiev,
para intentar entender la cuestión del sentido en el proceso de adquisición de conocimientos, pilar de la Teoría
de la Relación con el Saber. El énfasis está también en la cuestión de la centralidad de la actividad para la
movilización del sujeto y su lugar en el patrimonio cultural de la humanidad.

INTRODUÇÃO

Ao serem analisados os enunciados da Teoria da Relação com o Saber veem-se imbricados conceitos advindos
de algumas áreas do conhecimento humano, principalmente a Antropologia, a Sociologia e a Psicologia. Seu
autor, o pesquisador francês Bernard Charlot, fez no decorrer de suas obras (CHARLOT, 2000, 2001, 2005,
2009) uma análise crítica da chamada “sociologia sem sujeito”, cujos principais representantes são Durkheim
e Bourdieu, juntamente com uma abordagem antropológica da necessidade de humanização do homem e
ainda, mesmo sem um maior aprofundamento, adentrou no campo da psicologia para explicar o desejo de
aprender do homem, materializado no desejo do outro e do mundo, como já fora abordado por Lacan e
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Wallon.

O objetivo deste trabalho é tentar compreender o caminho teórico percorrido por Charlot o quando propôs a
Teoria da Relação com o Saber, desde seu início, passando por suas ancoragens teóricas e chagando,
finalmente, em suas implicações filosóficas para a área da Educação. Estabelecemos, ainda, um diálogo entre
Charlot e de alguns conceitos da formação da personalidade proposta pelo filósofo russo Leontiev, na
tentativa de compreender a questão do sentido para o processo de aquisição do saber, central na Teoria da
Relação com o Saber.

AS PESQUISAS “RELAÇÃO COM O SABER” VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO: DO INÍCIO ÀS
ANCORAGENS TEÓRICAS

As pesquisas relacionadas à relação dos alunos com o saber iniciaram-se em 1987, na Universidade de Paris
8, França, através das pesquisas realizadas pela equipe ESCOL (Education, Socialisation et Collectivités
Locales), liderada por Bernard Charlot. Não que a temática ainda não tivesse sido explorada em outras áreas
do conhecimento científico. Aliás, é a partir da tentativa de convergir abordagens advindas da Antropologia,
Sociologia e Psicologia que Charlot e a ESCOL retomam a questão da relação com o saber com o foco de
aprofundar o estudo do fracasso escolar, a partir das teorias que tratavam das desigualdades e reproduções
sociais que aconteceriam na escola. Para Jean-Yves Rochex que, juntamente com Bernard Charlot e Elisabeth
Bautier, realizava os trabalhos da ESCOL:

Tratava-se, para nós, de tentar ir mais além das explicações, profanas ou eruditas,
dessa produção feita com a ajuda de visões unilaterais e globalmente deficitárias
(explicações em termos de handicap[iii] sociocultural) ou conceitos muito gerais e
hegemônicos, tais como o conceito de código em Bernstein (e, sobretudo, sobre
alguns de seus epígonos norte-americanos) ou os conceitos de habitus em Bourdieu,
visões e conceitos estes que mal consideram a diversidade interna dos vários grupos
sociais e pouco espaço deixavam para a especificidade, a produtividade e a
historicidade das atividades e instituições sociais e das biografias dos agentes ou
sujeitos sociais. (ROCHEX, 2006, p. 639)

Ao começar a pesquisa sobre o fracasso escolar, conceitos como o de habitus, postos por Bourdieu e pelas
sociologias da reprodução começaram a ser questionados pela ESCOL. A noção de habitus, que consiste num
conjunto de disposições psíquicas adquiridas ao longo da vida e que condizem às condições sociais de vida do
indivíduo (SILVA, 2009), foi interpretada, segundo Charlot (2000), de tal forma pelos docentes da época de
modo que passou de uma proposta para um paradigma explicativo das desigualdades sociais presentes na
sociedade capitalista, sendo que estas desigualdades seriam reproduzidas pela escola com o “objetivo” de
manter o domínio das classes dominantes.

Charlot e sua equipe observaram, porém, que a teoria da reprodução social não explicava situações escolares
específicas. Inegavelmente, os filhos das classes mais favorecidas trazem consigo uma bagagem cultural que
favorece o seu sucesso nas atividades escolares, bem como, reciprocamente, os filhos das classes mais
pobres. Porém, a questão central de análise é como ocorre esta transmissão?
O “capital cultural” não pode ser passado simplesmente como uma herança a ser recebida, pais e filhos têm
que “trabalhar” e desenvolver uma atividade intelectual para que ocorra essa transmissão.

Logo, o fundamental a ser analisado é a questão da atividade intelectual, tanto na escola como fora dela. No
caso dos filhos das classes dominantes, somente o fato de serem de uma classe social superior não implica,
necessariamente, no sucesso destes na escola. O autor verificou que o fator decisivo do sucesso escolar
recaía, sempre, sobre as atividades intelectuais praticadas por estes sujeitos. Não há fatalismo, só existem
probabilidades estatísticas.

Outra questão não respondida pelas teorias “reproducionistas” era como alguns jovens oriundos de classes
sociais mais baixas conseguiam obter o sucesso escolar. Charlot propõe a necessidade de, mais uma vez,
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voltar o foco de estudos para o sujeito. Para o autor, se o que é fundamental é a atividade, o fracasso não
decorre de uma ausência cultural nos fracassados. O chamado “fracasso” depende do fato de que o aluno não
estudou (seja qual a sua origem social), não se mobilizou intelectualmente na escola. E, portanto, o problema
fundamental não é o de uma “carência”, é a questão da atividade e do sentido.

Não se tratava de se contrapor aos trabalhos de Bourdieu ou negar as desigualdades frente à escola e na
escola, mas sim de lançar novos olhares para questões ainda não vislumbradas pela teoria da reprodução, no
sentido de propor uma complementaridade de pensar a partir desta.

Sendo assim, Charlot (2000) expõe a questão da indissociabilidade do sujeito social e singular. Todo ser
humano faz parte de uma sociedade com um nível de valores éticos e culturais em um nível macro, como
também de comunidades menores, com estes mesmos valores ampliados ou diversificados, onde está inserida
a escola. Mas, ao mesmo tempo, o autor chama a atenção para a singularidade do sujeito, envolto numa
trajetória de vida única, com relações familiares, comunitárias e escolares ímpares, inserida no tempo e numa
época peculiares. Em suas palavras:

O homem é um sujeito indissociavelmente social e singular. A singularidade do
homem é que lhe oferece a existência, comprometido com uma história que é sua,
mesmo quando ele a partilha com outros homens. Mas o homem só existe quando
socializado: sem o outro, que se apresenta sob formas sociais, o homenzinho
permanece um “menino selvagem”, um “menino lobo”, nunca se hominiza. (CHARLOT,
2009, p. 14)

A partir da questão da indissociabilidade do sujeito singular e social, pode-se verificar o diálogo direto que o
autor da Teoria da Relação com o Saber faz com Wallon, na sua Teoria psicogenética, e Lacan, na Teoria
psicanalítica da formação do “eu”.

Wallon, com uma teoria essencialmente sociocultural, propõe que o desenvolvimento do indivíduo está
integrado ao meio em que está imerso, com os seus aspectos afetivo, cognitivo e motor também integrados,
ou seja, a ênfase é para a integração – entre organismo e meio e entre as dimensões cognitiva, afetiva, e
motora na constituição da pessoa. A pessoa é vista como o conjunto funcional resultante da integração de
suas dimensões, cujo desenvolvimento se dá na integração de seu aparato orgânico com o meio,
predominantemente social.

O desenvolvimento humano é então condicionado tanto pela maturação orgânica, como pelo exercício
funcional, propiciado pelo meio. Segundo Wallon (1979):

O que permite à inteligência essa transferência do plano motor para o plano
especulativo não é evidentemente explicável no desenvolvimento do indivíduo [...]
mas nele pode ser identificada [a transferência] [...] são as aptidões da espécie que
estão em jogo, em especial as que fazem do homem um ser essencialmente social.
(WALLON, p.131)

Já Lacan, como psicanalista, aborda o tema voltado para o psiquismo humano. Expõe a formação da
identidade humana ainda quando bebê. Segundo ele, o filhote do homem, ainda que se encontre na idade em
que é superado, por pouco tempo, mas ainda por um tempo, em inteligência por um chimpanzé, já
reconhece, todavia sua imagem como tal no espelho.

Uma vez adquirida a imagem, ela logo repercute na criança em uma série de gestos nos quais ela
experimenta ludicamente a relação dos movimentos assumidos com seu meio ambiente refletido. E desse
complexo virtual com a realidade que ela reduplica, ou seja, com seu próprio corpo e com as pessoas, e
também com os objetos que se encontram junto a ela (LACAN, 1949) surge o chamado Estádio do Espelho.
Este seria a priori uma identificação, uma transformação produzida no sujeito quando assume uma imagem,
ou o termo imago, como Lacan faz uso.
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No momento em que acaba no indivíduo o estádio do espelho, é inaugurado um processo de inversão dos
outros processos isolantes, iniciando assim a transformação do “eu” especular em “eu” social. Enquanto, no
início da sua vida, a criança vive numa situação de fusão/confusão natural entre seu corpo e o da sua mãe
(no “imaginário”, diz Lacan), pela identificação à imago do semelhante, surge a ligação com o “eu,” em
situações socialmente elaboradas. O “eu” descobre que ele é um “outro”; o outro se torna constitutivo do
próprio “eu” e esse distanciamento consigo mesmo abre o espaço do simbólico, ou seja, da cultura.

Lacan aponta este momento como decisivo: a partir daí, o transferir de todo o saber humano seria mediado
pelo desejo do outro, constituindo seus objetos numa equivalência abstrata pela rivalidade do outro,
dependendo, desde então, o homem de uma mediação cultural.

Charlot (2000, p. 72) também utiliza desses argumentos quando afirma que toda relação com o saber é
também uma relação com “o outro”, o outro como aquele que ajuda, o outro que se admira ou se detesta.
Retoma-se aqui a questão da indissociabilidade do homem singular e social.

A singularidade do homem lhe confere a sua existência, com uma história unicamente sua, mesmo se
partilhada com outros homens; porém, sem a sociabilidade o homem não pode existir, pois este só existe
quando socializado, sem o outro o homenzinho permanece “um menino selvagem”, que nunca se humaniza
(CHARLOT, 2009, p. 14).

Integrando esses conceitos advindos da Antropologia, Sociologia e Psicologia, Charlot constrói a Teoria da
Relação com o Saber, e a torna uma proposta de investigação das situações dos sujeitos, situações estas
relacionadas a ele como indivíduo social e singular, que constrói, ao longo do tempo, relações consigo
mesmo, com o outro e com mundo, as quais culminarão numa trajetória única de relação com o saber.

A QUESTÃO DO SENTIDO

O homem está condicionado, desde o seu nascimento, ao aprender. Aprender significa, para o
menino-homem, inserir-se num mundo que o pré-existia e que traz consigo uma série de saberes a serem
adquiridos. Esta condição de apropriação obrigatória de um mundo pré-existente desencadeia três processos:
de hominização (tornar-se homem), de singularização (tornar-se único dentro de sua espécie) e de
socialização (tornar-se membro de uma sociedade).

Nesse movimento complexo, e sempre inacabado, de construir-se através da relação consigo mesmo, com os
outros e com o mundo surge o desejo de aprender. É esse desejo que impulsiona o homem ao ato de
aprender e em direção ao saber; que chama o indivíduo; que o coloca na direção do que o atrai,
concretizando-o através da interiorização do que era uma simples realidade externa.

Em Silva (2009), encontram-se discussões advindas de outra equipe francesa, liderada por Jacky Belleirot,
que também estudou a relação com o saber, sendo que ele ressalta o ponto de partida desse tipo de
pesquisa:

Todo estudo que tomar a relação com o saber como noção central não poderá
libertar-se da psicanalítica; não que isso impeça outras abordagens, mas é a partir da
teorização da relação de objeto, do desejo e do desejo de saber, depois da inscrição
social deste em relações (que vinculam o psicológico ao social) que será possível
assumir o risco de trabalhar com essa noção e de desenvolvê-la; um desenvolvimento
que não deverá esquecer algo essencial, sob pena de fazê-la perder seu sentido: só
há sentido no desejo. (BEILLEROT, BLANCHARD-LAVILLE, MOSCONI, 1996, p.73 Apud
SILVA, 2009, p.24)

Segundo Beillerot, o que existe primeiramente no psiquismo humano é o desejo, sem objeto determinado. O
problema seria como entender a maneira que ocorre a transformação desse “desejo” em “desejo de” (SILVA,
2009). No caso deste trabalho, como jovens passam a ser alunos que gostam de física e, ademais, constroem
o desejo intrínseco de “aprender a ensinar” física.
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Porém, Charlot (2000, p. 81) nos chama a atenção para uma possível interpretação errônea desses conceitos:

É errado, pois, investigar a forma como uma “pulsão” encontra um “objeto” particular
chamado “saber” e torna-se assim “desejo de saber”. O objeto do desejo está sempre,
já presente: é o outro, o mundo, eu próprio. A relação é que se particulariza, não é o
objeto da relação que se torna particular: o desejo do mundo, do outro e de si mesmo
é que se torna desejo de aprender e saber; e não o “desejo” que encontra um objeto
novo, “ o saber”. (CHARLOT, 2000, p. 81)

O que o autor defende é que não existe o desejo em si propriamente dito, isolado dentro do homem, e que ao
se deparar com determinados objetos os escolhe, ou não, se tornando assim desejo deste objeto. O que
existe, desde o início, é desejo de algo, ou seja, uma relação do desejo por alguma coisa, e no caso do saber,
uma particularização do desejo do outro e do mundo que se torna desejo de aprender e saber. O Grupo de
Beillerot trabalha com base no conceito freudiano de pulsão[iv] a ser socializada. Já Lacan e Charlot
consideram que o ser humano sempre já é socializado e, portanto, que sempre o outro existe como
constitutivo do eu, recusando assim a perspectiva da “socialização” de uma pulsão que não seria socializada.

Silva (2009) também propõe que, para se entender a lógica da busca por determinado saber, é preciso
adentrar na singularidade do indivíduo, do que para ele vale a pena ser estudado, quais são as lógicas sociais,
culturais que norteiam e estruturam a atividade do aluno.

Faz - se necessário, para sustentar essa discussão, apresentar os conceitos propostos por Charlot (2000)
acerca de mobilização, atividade e sentido – sendo que estes se interpenetram no processo de escolarização:
“para haver atividade, a criança deve mobilizar-se; para que se mobilize, a situação deve apresentar um
significado para ela” (CHARLOT, 2000, p. 54).

A mobilização enfatiza questão do movimento. “Mobilizar-se é pôr-se em movimento”, é acionar recursos; é
tanto preliminar à ação, quanto seu primeiro momento. Utilizando-se de uma imagem de situação de guerra,
o autor afirma que a mobilização não é a guerra, mas a proximidade da entrada nela (CHARLOT, 2000, p.
55). O conceito de mobilização remota, por sua vez, para os conceitos de móbil e de recursos. Entende-se por
móbil a razão para agir. Recursos seriam então, os trunfos, as forças de diferentes ordens, de que se dispõe e
que são atualizados, acionados.

O autor opõe ainda a noção de mobilização à de motivação. Motiva-se o outro de fora enquanto mobiliza-se a
si mesmo de dentro. Ou seja, o processo de apropriação do saber pertence, inevitavelmente, ao sujeito
mobilizado. Muitas vezes tentam motivar o aluno para que ele faça algo alheio a sua vontade; em um aluno
mobilizado ocorre o despertar de um desejo no próprio aluno, um desejo que continua existindo quando o
professor já não está.

Fazendo uso de Rochex (1995, apud CHARLOT, 2000) e Leontiev (1975, apud CHARfvLOT, 2000) Charlot
define atividade como “um conjunto de ações propulsionadas por um móbil e que visam a uma meta”
(CHARLOT, 2000, p. 55). A definição de sentido, central nas pesquisas realizadas pela ESCOL, considera três
aspectos, dentre os quais se destaca o que é significante, ou, tem sentido, o que produz inteligibilidade sobre
algo, o que aclara algo no mundo.

Ou, ainda, avançando na análise, “esse sentido é um sentido para alguém que é um sujeito” (CHARLOT,
2000, p.56). Como consequência, tem-se que, necessariamente, introduzir a dimensão do desejo: “pode-se
dizer que fazem sentido um ato, um acontecimento, uma situação que se inscrevam nesse nó de desejos que
o sujeito é” (p. 67).

Leontiev (1978), ao abordar a questão da formação do indivíduo e sua personalidade, compreende que o
sujeito nasce com uma porção de necessidades. Mas enfatiza que as necessidades, enquanto forças internas,
só podem ser realizadas na atividade. Ou seja, a necessidade aparece, inicialmente, só como uma condição,
um pré-requisito para a atividade, porém, somente quando o sujeito começa a agir, ocorre sua
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transformação, deixando a necessidade de ser aquilo que era virtualmente, "em si mesma".

Leontiev condiciona a análise psicológica das necessidades a uma análise dos motivos. Desta forma, certos
motivos que estimulam a atividade também lhe dão sentido pessoal; ele os denomina de motivos formadores
de sentido (LEONTIEV, 1978, p.20). Ou seja, para o autor, o sentido é a relação entre o motivo da atividade e
o seu objetivo. Quando existe uma relação direta, há sentido direto na atividade para o sujeito.

Para Leontiev, quando não existe uma relação direta entre o motivo e o objetivo, não há sentido direto na
atividade, mas sim uma operação que contribui para uma atividade outra – e, portanto, o que o sujeito faz
não tem seu sentido em si mesmo. Sendo assim, a mobilização do aluno para atividade ocorre somente de
forma indireta e, logo, essa mobilização é extremamente frágil para a formação de sentido.

Uma separação com respeito à função da formação de sentido e à estimulação simples
entre os motivos de uma só atividade torna possível entender as principais relações
que caracterizam a esfera motivacional: as relações de hierarquia dos motivos [...]
Essas relações são determinadas pelas conexões que a atividade do sujeito provoca,
por suas mediações e, por essa razão, são relativas. Isso diz respeito, também, à
correlação principal - à correlação entre os motivos formadores de sentido e os
motivos-estímulos. Na estrutura de uma atividade, dado motivo pode preencher a
função de formação de sentido; numa outra, a função de estimulação suplementar.
(LEONTIEV, 1978, p.25)

Já Charlot (2000, p.57) propõe uma distinção entre sentido enquanto desejabilidade, isto é, que implica em
valor, negativo ou positivo, e sentido enquanto significação. O que tem sentido sempre deve ter uma
significação. Quando algo tem sentido para o sujeito ele está indicando que dá importância e valor a isto. Mas
o que tem uma significação nem sempre tem um valor para o sujeito. O que induz a atividade é o que tem
um valor positivo para o sujeito. Só o que tem um valor positivo (desejável) pode mobilizar o sujeito para
aprender. O que possui valor negativo também pode mobilizar o sujeito, só que para fugir da aprendizagem
de um saber específico que não o interessa.

Vale destacar também que a questão do sentido não está definida de uma vez por todas. Algo pode adquirir
sentido, perder sentido, mudar de sentido, pois o próprio sujeito evolui, por sua dinâmica própria e por seu
confronto com os outros e com o mundo (CHARLOT, 2000, p.57).

O CONCEITO DE SUJEITO

A teoria da relação com o saber traz consigo determinada concepção acerca do sujeito. Entendemos ser
pertinente discutir sobre o tema – ressaltando que esta discussão será feita de maneira parcial, por não ser o
objetivo central deste trabalho – a partir da obra de Charlot e de alguns autores que dialogam com sua
concepção de sujeito.

Caracterizando as dimensões da relação com o saber, Charlot (1997, apud BICALHO, 2004) fez uso dos
termos: dimensão identitária, dimensão epistêmica e dimensão social. É a partir destes termos que se parte
para a análise do conceito de sujeito.

A dimensão identitária

Para o homem, nascer é ingressar em um mundo no qual se estará submetido à obrigação de aprender.
Ninguém pode escapar dessa obrigação, pois o sujeito só pode “tornar-se” apropriando-se do mundo
(CHARLOT, 2000, p. 59). Para a compreensão do sujeito através da compreensão da condição humana e a
maneira como concebe essa condição chega-se à questão do aprender: a inscrição na condição humana
realiza-se através da inscrição singular na história da espécie e, para isso, é obrigatório aprender. É através
do aprender que o sujeito se constrói, é através do aprender que o sujeito se insere no mundo. (CHARLOT,
1997 Apud BICALHO, 2004).
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A vida humana é, portanto, um movimento no qual as três dimensões são
indissociáveis: apropriar-se do mundo, entrar em relações com os outros,
construir-se a si mesmo como ser humano, singular e social. Esse movimento é o da
educação, no sentido amplo do termo. Ele supõe o aprender. O ser humano é jogado
no mundo em um tal estado que ele é chamado e obrigado a aprender. (CHARLOT,
2006, p. 14)

A explicitação do processo de apropriação do mundo através do aprender, permite iniciar a compreensão da
dimensão identitária do sujeito. Charlot (ibidem) afirma que as relações e os processos que o sujeito vivencia
para aprender, em seu movimento de apropriação do mundo, constroem um sistema de sentido, uma forma
peculiar de entender quem ele é, quem são os outros e o que é o mundo, ou seja, a construção da identidade
é baseada na relação entre indivíduo e sociedade e através do processo de aprender, obrigatório à inserção
do sujeito no mundo, inserção que se dá inevitavelmente através da ação do outro, em um mundo
previamente construído e constantemente modificado pela espécie humana.

Aprender faz sentido por referência histórica do sujeito, às suas expectativas, às suas referências, à sua
concepção da vida, às suas relações com os outros, à imagem que tem de si e que quer dar de si aos outros
(Charlot, 2000, p.72). A criança e o adolescente aprendem para conquistar sua independência e para
tornar-se “alguém” (ibidem).

Bicalho (2004) também esclarece o que entende por identidade, com o objetivo de entender o processo de
reconstrução da imagem e do conceito que os sujeitos têm de si mesmos, da maneira como falam sobre o
que são capazes de aprender e do que desejam saber. A autora ressalta que, na concepção de sujeito
expressa por Charlot (1997), é imprescindível se tratar dos “aspectos“ sociais e individuais do sujeito – o
sujeito é sempre totalmente social e totalmente singular; sua história é sempre social e singular.

A identidade então deve ser estudada através da análise dos processos psíquicos e sociais e das relações.
(CHARLOT, 1997, apud BICALHO, 2004). Segundo a autora, portanto, a presença da noção de unidade na
concepção de sujeito – e de identidade, sustenta a teoria da relação com o saber.

Rossler (2004) afirma que para o psicólogo soviético, Alexis N. Leontiev, o psiquismo humano com suas
faculdades e aptidões, estrutura-se a partir da atividade humana, isto é, das apropriações sócio-históricas da
cultura humana e que, portanto, a estrutura da consciência humana é diretamente condicionada pela
estrutura da atividade social.

Então, conforme Leontiev (1978, apud ROSSLER, 2004), e na perspectiva de Vigotski, o psiquismo humano
forma-se a partir da atividade social e histórica dos indivíduos, ou seja, pela apropriação da cultura
humana material e simbólica, produzida e acumulada objetivamente ao longo da história da
humanidade. Ele assinala a correspondência de determinada estrutura da atividade do ser social a dada
estrutura subjetiva.

Em outras palavras, a uma determinada realidade social, tanto material quanto simbólica, corresponde uma
dada forma de consciência e personalidade. Desse modo, atividade, consciência e personalidade
relacionam-se sempre dialeticamente (ROSSLER, 2004). Leontiev (1978) nos diz então que a formação da
personalidade pressupõe um desenvolvimento do processo da formação de objetivos e, correspondentemente,
o desenvolvimento das ações do sujeito. As forças internamente motivadoras deste processo residem na
conexão dual original do sujeito com o mundo e em sua mediação dual, a atividade com objetos e o contato
social.

Em seus estudos, o referido autor deixa claro que o processo de constituição do psiquismo humano, pela
apropriação dos bens culturais produzidos pela humanidade, consiste num processo mediado por outros
indivíduos. Sendo assim, trata-se sempre e necessariamente de um processo educativo. Podemos fazer uma
analogia clara à obra de Charlot, pois este autor atribui à educação de maneira geral, a produção do homem
por si mesmo, sendo que através da educação se dá o processo de transformação da criança inacabada em
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um ser humano social e singular (CHARLOT, 2000, p. 54).

A Dimensão Epistêmica

Inicialmente, tentamos esclarecer uma possível duplicidade atribuída por Charlot ao termo “sujeito
epistêmico”, devido ao autor utilizar este mesmo termo no decorrer de suas obras (CHARLOT, 2000, 2001,
2005, 2009) com dois significados diferentes. Observa-se que o autor mostra a existência de vários processos
epistêmicos. No primeiro deles, “epistêmico” remete à questão: “aprender é fazer o quê?
” e Charlot responde analisando várias relações epistêmicas com o saber, várias “figuras do aprender”.

Por exemplo, quando se aprende a nadar, o sujeito epistêmico é um sujeito encarnado em um corpo, sendo o
corpo um lugar de apropriação do mundo, caracterizando-se por ser um sujeito enquanto engajado “no
movimento de existência”, “enquanto habitante do espaço e do tempo” (MERLEAU-PONTY, 1945 apud
CHARLOT, 2000, pg. 69).

Porém o “eu” dessa relação epistêmica com o aprender não é o eu reflexivo, que abre um universo de
saberes-objetos, é um eu imerso em uma dada situação. Assim Charlot (2000) chama atenção para a
imbricação do eu na situação o processo epistêmico em que o aprender é o domínio de uma atividade
engajada.

Em um segundo significado, “epistêmico” remete a outra relação epistêmica com o saber, a outra figura do
aprender, caracterizada pelo “eu epistêmico”, causa e efeito do processo de objetivação/distanciamento, onde
o eu epistêmico seria “o sujeito como puro sujeito de saber, distinto do eu empírico” (CHARLOT, 2005, p.44).
Segundo o autor, o eu epistêmico:

[...] não é dado; ele é construído e conquistado. As pesquisas da Escol mostraram
que o objeto de saber (como objeto descontextualizado, visto a distância,
objetivado) se constitui correlativamente ao sujeito epistêmico. Mostraram também
que a dificuldade em distinguir o eu epistêmico e o eu empírico está,
frequentemente, no centro dos problemas que os jovens de meios populares
enfrentam na escola. Pode-se formular a hipótese de que esses jovens são tomados
em um conflito entre as formas heterogêneas do aprender, conflito que expressam
opondo “aprender na escola” a “aprender na vida. (CHARLOT, 2005, p.44)

A Dimensão social

A dimensão social leva em conta o sujeito e suas relações sociais como influência nas suas relações com o
saber. Não há sujeito sem relações com o outro e com o mundo. O “eu” é o aluno envolto numa história
singular, ocupando uma certa posição social e escolar. O “outro” são os pais e suas influências na vida dos
filhos, professores que ensinam de determinada maneira que, às vezes, estimula e, às vezes, tornam
insuportáveis determinadas aulas. (CHARLOT, 2000, p. 73).

Deve-se ressaltar, porém, que a dimensão social não se acrescenta às dimensões epistêmicas e identitária.
Ela lhes dá formas particulares. Charlot (2000) enfatiza, neste ponto, a questão da indissociabilidade. O
sujeito não possui, por um lado uma identidade e por outro uma dimensão social, os dois lados são
intrinsecamente inseparáveis. Da mesma forma que a dimensão epistêmica, ou indivíduo envolvido numa
atividade engajada de aprendizagem, não pode ser separado de sua identidade social ou empírica. Sendo
assim, a dimensão social contribui para estruturar, ao mesmo tempo, a nossa identidade e a forma de
entender o que significa “aprender”.

Porém, tornamos a enfatizar que para Charlot (2000) o fundamental é a atividade intelectual do aluno (a sua
mobilização ou não) e não, diretamente, a sua posição social. Esta produz efeito sobre a atividade e a
mobilização, mas não as “determina”.
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CONCLUSÕES

Qual o sentindo em aprender?
Por que aprender “isto” e não “aquilo”?
O que se pode compreender dessa aproximação dos sujeitos pelo conhecimento em si e por conhecimentos
específicos?

Verificou-se o conceito da relação com o saber como sendo a relação de um sujeito com o mundo, com ele
mesmo e com os outros. Como uma relação com o mundo como conjunto de significados, mas também como
espaço de atividades, e que se inscreve no tempo (CHARLOT, 2000, p. 78). Para investigar sobre o sentido de
aprender devem-se considerar o sujeito, suas relações com outros sujeitos, com uma história única,
articulada com a de uma família, de uma sociedade, da própria espécie humana, pertencente a um mundo no
qual ocupa uma posição e onde se inscreve em relações sociais.

Verificamos que a questão do sentido também se faz central no nesse estudo. Por isso julga-se necessário
agregar os argumentos postos por Leontiev acerca das forças internamente motivadoras do processo de
construção do sentido para o indivíduo. Ao estudar sobre o sentido, enfatiza-se neste trabalho a questão da
centralidade da atividade para a mobilização do sujeito e sua inserção no patrimônio cultural da humanidade.
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