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Resumo 
 

Em busca de um processo de ensino conduzido por práticas e conteúdos 
vinculados a realidade dos aprendizes, reunimo-nos a autores como Vygotsky, 
Schutz, Dewey, Merleau-Ponty, Charlot, e Arruda, para discutir as relações dos 
saberes nas dimensões Epistêmica, Pessoal e Social, uma vez entendido o sujeito 
de saber como indivíduo dinâmico que aprende de forma integrada com o mundo. A 
pesquisa se realiza no norte do Paraná, ensino superior, em instituição privada 
tendo como amostra 32 alunos do oitavo período do curso de Direito em práticas da 
disciplina de Monografia Jurídica I. Objetiva-se descrever quais as relações 
apresentadas para o conceito “Pesquisa”, quais os conflitos existentes e quais 
possibilidades de neutralização destes conflitos pelo educador. A coleta das 
relações foi realizada por questionário e os dados organizados nas três dimensões 
para os saberes pelo instrumento para análise de Arruda et al. (2011), denominado 
Matríz 3x3. Neste momento, apresentam-se em fase de análise qualitativa incluindo 
análise textual discursiva com disposição de categorizações. Os dados iniciais 
revelam a importância em conhecer as relações dos alunos nas três dimensões. 
Também são percebidos alguns conflitos nas relações e carências para 
determinados conceitos acerca do objeto pesquisa. 

 
Palavras-chave: relações do saber; saberes discentes; professor reflexivo. 
 
Introdução 
 

Dentre os tantos focos destinados à análise do sujeito de saber (que se põe 
a aprender), encontra-se o estudo das relações do saber destinado a compreender 
as associações que o aprendiz possui sobre determinado objeto. Existem tantas 
possibilidades de descrições organizacionais aos saberes quanto se possa preferir, 
mas entre estas, são as indicações de Bernard Charlot que orientarão esta 
investigação. 

Sobre os saberes na educação, Bernard Charlot (2000), considera que estes 
envolvem redes fusionadas, expondo os seres como naturalmente dinâmicos, 
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pertencentes aos seus meios diversos, com desenvolvimento complexo. Entende-se 
que os saberes sobre as coisas se dão na atividade ininterrupta de relacionar essas 
coisas do mundo com o mundo, com as pessoas do mundo e consigo mesmo. As 
relações do saber são postas em análise por três dimensões racionais resultadas da 
integração do sujeito, possibilitando revelar o saber Epistêmico, Pessoal ou 
(identitário) e Social. Na perspectiva de Charlot a ideia de saber implica na atividade 
do sujeito em relacionar o objeto exteriormente e interiormente, permitindo-se 
destacar o processo de relação como etapa fundamental, pois formadora do saber 
do sujeito. Mas se o saber é relação, poder-se-ia concluir que saberes equivocados 
são frutos de relações equivocadas ou em conflitos. Questiona-se sobre a 
possibilidade de revelar esses conflitos a partir da evidência das relações entre os 
saberes de alunos frente a um determinado objeto. Especificamente, visando 
contribuir para as discussões acerca do tema, propõem-se registrar, neste estudo, 
as relações que os sujeitos trazem para o termo pesquisa quando postos a aprender 
sobre ela no curso superior. È também objetivo do estudo, revelar a articulação entre 
os saberes e a reorganização da prática docente. 
 
Metodologia 
 
Opta-se por revelar as relações em torno do conceito “pesquisa” pela relevância da 
compreensão do termo para o desenvolvimento do aluno na disciplina de Monografia 
Jurídica I, no oitavo período do bacharelado em Direito, em instituição privada no 
norte do estado do Paraná. A pesquisa realizar-se-á de forma direta com 
questionário aberto para coleta dos dados seguido de análise qualitativa, com 
formação de categorizações descritivas envolvendo as fases: a)Desmontagem dos 
textos; b) estabelecimento de relações e c) captação do novo emergente. Os dados 
serão agrupados a partir do uso da ferramenta de análise dos saberes de ARRUDA, 
et al. (2011), denominada Matriz 3x3 (Figura 1). Apenas o quadro do primeiro 
segmento (Conteúdo) da Matriz será ocupado e poderíamos então falar em uma 
Matriz 3X1 onde são revelados os setores 1A, 1B e 1C, definidos por Arruda como: 
Setor 1A. Diz respeito: à relação epistêmica com o conteúdo; Setor 1B. Diz respeito: 
à relação pessoal com o conteúdo e Setor 1C. Diz respeito: aos conteúdos enquanto 
objeto de trocas sociais. 
Serão consideradas para as discussões teóricas, pesquisas na área educacional, 
voltadas para as relações dos saberes, transformação dos pensamentos em jovens 
e adultos, aprendizagem significativa e outras julgadas competentes. As fontes 
poderão ser consultadas em bibliotecas físicas e em meios eletrônicos como os 
portais de periódicos e sites diretamente relacionáveis. 

Poderão compor a apresentação dos dados, gráficos percentuais e 
quadro de Hierarquias e Preferenciabilidade como exposto em 2012 por Machado. 

 
Figura 1 – Matriz 3x3 de Arruda e colaboradores 
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Fonte: Arruda et al., 2011, p.147. 

 
Referencial teórico  
 
Para compreensão da análise dos saberes na perspectiva aqui proposta, 
apresentam-se as descrições de Bernard Charlot (2000), para as dimensões 
epistêmica, pessoal e social dos saberes anteriormente expressas: 
A) A relação epistêmica com o saber: expressa o saber dos conteúdos intelectuais 
enunciados para aquele objeto; deriva de um conjunto de enunciados normativos, do 
que o autor denominará “saber-objeto” reservado em livros, abrigado em locais 
como bibliotecas. 
B) A relação pessoal ou de identidade com o saber: refere-se a imagem do sujeito 
dono do saber frente ao objeto estudado. Trata dos sentimentos e das capacidades 
atribuídas ao sujeito, pelo sujeito frente ao objeto, diante do seu mundo particular; a 
relação do objeto consigo mesmo, para si mesmo. 
C) A relação social com o saber: evoca as organizações do objeto pelo sujeito diante 
da sociedade e por isso revelará origens, formas culturais, modos singulares de 
apropriação do mundo.  
Reconhecendo Schutz (1962), infere-se que os objetos da consciência ganham 
sentido na contextualização de interligações organizada em estrutura, sendo tal 
estrutura, enquanto experiência consciente do mundo vivido, uma matriz social e 
uma expressão dos construtos mentais, contendo para Merleau-Ponty (1945; 
19710), agrupamentos emaranhados do eu com o outro e com o mundo, ou para 
Dewey (1938; 1979), uma relação entre o ser vivo e o seu contorno físico e social. 
Esta forma de pensamento sobre a condição de existir do sujeito conduz a um 
processo educacional contextualizado, porque busca o entendimento das relações 
entre os saberes de quem aprende. O exercício de depreender tais saberes 
inicialmente discutido por Vygotsky é explorado na tríade: Saber Epistêmico; Saber 
Pessoal e Saber Social por Arruda e Colaboradores diante do desenvolvimento de 
uma ferramenta para investigação, análise e organização dos saberes de 
professores, denominada de Matriz 3X3. A ferramenta de Arruda et al., trouxe forma 
a um modelo de pesquisa outrora empregada na investigação dos saberes docentes 
que ganha a partir deste estudo, novos desafios voltados para a busca do 
reconhecimento e compreensão dos saberes dos alunos e adequação do conteúdo. 
As bases do estudo se fundem a reputar que os saberes não podem ser reduzidos a 
uma coleção de sensações. 
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Conclusões 
 
Os dados iniciais revelam conflitos nas relações e carências para determinados 
conceitos acerca do objeto pesquisa. Pela diversidade de informações advindas da 
aproximação destas relações, está nítida a importância em conhecer as relações 
dos alunos nas três dimensões. A Matriz 3X3 permite imediata organização dos 
saberes nas três dimensões propostas clarificando os dados. Ressalta-se a 
importância de discutirmos educação com validações de boas ferramentas e 
propostas, destinando-se a reflexão do processo de aprender e à prática docente. 
Acredita-se que a evidência de tais relações formará um grande mapa mental da 
classe em momentos relevantes para o processo de ensino, aproximando o 
professor dos alunos a ponto de trazer a tona conceitos relacionáveis, estranhos, 
previstos e inesperados, essenciais para o desenvolvimento de uma compreensão 
ampliada sobre o saber do aprendiz.  
A prática docente pode ser pensada diante das individualidades dos sujeitos, das 
capacidades e necessidades destes frente ao objeto, pode haver, com estas 
relações, a aproximação ao aluno, visando esclarecê-lo. Nesta proposta o professor 
é um mediador de conflitos objetivado a proporcionar uma aprendizagem eficaz. 
Unindo essa mediação de conflitos à reflexão crítica e contextualizada das 
realidades sociais, econômicas, culturais e políticas atuais, há que se rumar à 
didática para a autonomia dos sujeitos.  
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