
RELAÇAO COM O SABER E PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO DO EU 
EPISTÊMICO POR ESTUDANTES DE PEDAGOGIA DE UNIVERSIDADES 
PRIVADAS 
Maria Gabriela Parenti Bicalho – UNIVALE 
Agência Financiadora: CNPq 
 

 

INTRODUÇAO 

 

Neste trabalho apresentamos resultados de uma pesquisa sobre as relações de estudantes 

de Pedagogia de universidades privadas com o saber, especificamente com o saber universitário, 

realizada entre setembro 2008 e agosto 2009. O referencial teórico que subsidiou a proposta de 

pesquisa e orientou a análise dos dados foi a teoria da relação com o saber proposta por Bernard 

Charlot (1997, 1999, 2001, 2005). A questão central da pesquisa foi definida em torno da 

categoria “eu epistêmico”, que é, segundo Charlot (2005, p.44), “o sujeito como puro sujeito de 

saber, distinto do eu empírico”. Segundo o autor, o eu epistêmico 

... não é dado; ele é construído e conquistado. As pesquisas da Escol1 
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). 

Essa categoria assumiu lugar central em nossa problemática de pesquisa por 

entendermos que ela pode contribuir para a compreensão dos processos e das trajetórias de 

estudantes do ensino superior, compreensão que se fundamenta na idéia de que aprender na 

universidade implica “entrar em sistemas de saberes-objeto (enunciáveis de maneira 

descontextualizada)”; entrar em um tipo de atividade intelectual que permita “compreender 

como esses saberes e esses sistemas se constroem e se transformam”, aceitar a “incerteza” do 

saber universitário e entrar em um mundo fortemente marcado pela linguagem, que se constrói 

através dela. (CHARLOT, 1997a). A heterogeneidade do público universitário que caracteriza o 

contexto atual traz à universidade estudantes que possuem relações com o saber diversas, o que 

constitui um desafio para a prática pedagógica do ensino superior. Entretanto, para Charlot 

(1997a), algo permanece em relação à função da universidade: possibilitar aos estudantes o 
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 Educação, Socialização e Comunidades Locais – equipe de pesquisa criada por Bernard Charlot, junto 
ao departamento de Ciências da Educação da Universidade de Paris 8. 



 

 

distanciamento dessas relações, e a entrada em “... um certo tipo de atividade intelectual”, 

situando suas experiências de vida e trabalho em “sistemas de saberes”.  

A escolha do setor privado do ensino superior como campo de pesquisa foi motivada 

pela compreensão da necessidade de conhecer melhor essa realidade, que permanece pouco 

abordada nas pesquisas educacionais. A decisão de ter como sujeitos da pesquisa estudantes do 

curso de Pedagogia deveu-se ao interesse em analisar os processos de aprendizagem desse 

campo do conhecimento, marcado por imbricações entre teoria e prática. (SEVERINO, 2001; 

FRANCO, 2003). 

O objetivo geral da pesquisa foi analisar os processos de construção do eu epistêmico 

por estudantes de pedagogia de universidades privadas sem tradição de produção científica. O 

campo de realização da pesquisa incluiu duas universidades privadas localizadas em um 

município de médio porte de Minas Gerais, que serão designadas neste texto como Universidade 

Privada I (UPI) e Universidade Privada II (UPII). Os dados apresentados neste trabalho foram 

coletados por meio do “inventário de saberes”, técnica de coleta de dados proposta por Bernard 

Charlot e que consiste na demanda da produção de um texto a partir das seguintes questões: 

“Desde que nasci, aprendi muitas coisas, em casa, na rua, na escola e em outros lugares...O quê? 

Com quem? O que é importante para mim nisso tudo? E agora, o que eu espero?”. O inventário 

foi acompanhado de um questionário com questões relativas a sexo, idade, cor/raça, tipo de 

instituição escolar em que estudaram e trabalho.  

Os inventários de saberes não nos indicam o que o estudante aprendeu (objetivamente), mas 
o que ele nos diz ter aprendido quando nós lhe colocamos a questão, nas condições nas 
quais a colocamos. De uma parte, isso significa que nós não apreendemos o que ele 
aprendeu (o que seria impossível), mas o que, para ele, apresenta suficientemente 
importância, sentido, valor, para que ele o evoque em seu inventário. (CHARLOT, 1999, 
p.8, tradução nossa)2. 

 

Assim, buscamos identificar, ao analisar o que escreveram as estudantes de Pedagogia, 

aquilo que faz sentido para elas em relação a tudo que aprenderam em suas vidas, compreender 

o espaço que elas destinam às aprendizagens escolares e intelectuais, ou o lugar do saber 

(entendido como “conteúdo de consciência enunciável pela linguagem”, em CHARLOT, 1999, 

p. 15) nos diferentes processos do aprender. Buscamos com isso indicar elementos para a 
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 Les bilans de savoir ne nous indiquent pas ce que l’éleve a appris (objectivement), mais ce qu’il nous dit avoir 

appris quand on lui pose la question, dans les conditions où on la lui pose. D`une part, cela signifie que nous 

appréhendons non pas ce qu’il a appris (ce qui serait d’ailleurs impossible), mais ce qui, pour lui, presente 

suffisament d’importance, de sens, de valeur, pour qu’il l’évoque dans son bilan; ...(CHARLOT, 1999,p.8). 

 



 

 

compreensão da construção do eu epistêmico por essas estudantes, durante a realização do 

curso.  

 

 

As aprendizagens evocadas  

 

Os dados aqui apresentados referem-se aos inventários produzidos por 164 estudantes, 

que evocaram 835 aprendizagens, as quais foram classificadas como aprendizagens relacionais 

e afetivas, aprendizagens ligadas ao desenvolvimento pessoal, aprendizagens intelectuais ou 

escolares, aprendizagens profissionais e aprendizagens genéricas e tautológicas 

(CHARLOT,1999). As estudantes da UPI evocaram 349 aprendizagens, e as da UPII 486 

aprendizagens. O quadro 1 abaixo mostra a freqüência de cada tipo de aprendizagem nesse total.  

 

Quadro 1  – aprendizagens evocadas 

IES 
PRIVADAS 

Relacionais/  
Afetivas 

Desenvolvimento  
Pessoal 

Cotidianas 
Intelectuais/ 
Escolares  

Profissionais 
Genéricas/ 
Tautológicas 

UPII 34% 41% 6% 13% 0.3% 6% 
UPI 27% 40% 11% 16% 1% 4% 

TOTAL 30% 40% 9% 15% 1% 5% 
 

 

Portanto, os dois tipos de aprendizagens aos quais as alunas se referem com mais 

freqüência são as aprendizagens relacionais e afetivas e as aprendizagens ligadas ao 

desenvolvimento pessoal. Somando-as, temos: no caso da UPI, 67% das aprendizagens, no caso 

da UPII, 75%. Podemos afirmar, então, que as alunas destacam, ao relatarem seus processos de 

aprender, aquilo que diz respeito a seus afetos, a suas relações interpessoais, e à formação de 

seus valores, formas de agir, maneiras de ser e de viver. 

Observando as subdivisões desses dois grupos, podemos refinar essas observações. 

Entre as aprendizagens relacionais e afetivas, destacam-se as ligadas ao convívio interpessoal: 

no caso da UPI, das 131 aprendizagens relacionais e afetivas, 95 dizem respeito ao convívio 

interpessoal, o que representa 72,5%; e entre os inventários produzidos pelas estudantes da 

UPII, das 118 aprendizagens ligadas às relações e à afetividade, 84 – ou seja – 71% estão 

relacionadas ao convívio interpessoal. Assim, o que as estudantes citam com maior ênfase é que 

aprenderam a se relacionar com os outros.  

Podemos dizer também que as aprendizagens intelectuais e escolares ocupam pouco 

espaço nos inventários de saberes: 16% do total de aprendizagens evocadas na UPI, e 13% na 



 

 

UPII. Desse total de aprendizagens intelectuais e escolares, observamos que mais de ¼ (um 

quarto) delas são conhecimentos escolares básicos, como ler, escrever, contar - 37% na UPI e 

27% na UPII. 

Podemos pensar, então, que as aprendizagens intelectuais e escolares são pouco 

valorizadas pelas estudantes de Pedagogia das instituições particulares, quando essas se 

dispõem a relatar o que aprenderam. Será importante refletir sobre o que isso significa frente à 

formação dessas estudantes como sujeitos epistêmicos durante a realização do curso: pode 

indicar que esse eu epistêmico não está fortemente estruturado? Ou que sua construção se dá por 

outras vias, outros tipos de aprendizagens, por exemplo, as relacionais e afetivas ou ligadas ao 

desenvolvimento pessoal? Como se dariam esses processos?  

Para tentar responder a essas questões, buscaremos apoio nas reflexões de Charlot 

(1999), a partir dos dados de 533 inventários de saberes produzidos por jovens de liceus 

profissionalizantes de periferias de Paris, entre 1993 e 1995. Em relação a nossos dados, há 

semelhanças importantes, nuançadas por diferenças internas. Uma conclusão geral dos dados de 

Charlot se repete em nossa pesquisa: o predomínio das aprendizagens relacionais e afetivas e 

ligadas ao desenvolvimento pessoal: somadas, representam 48% das referências dos jovens 

franceses, e 70% das referências das estudantes de Pedagogia das instituições particulares.  

 Em relação às aprendizagens intelectuais e escolares, Charlot (1999) também encontra, 

entre os jovens estudantes de liceus profissionalizantes, um número de referências  inferior ao 

das aprendizagens relacionais e afetivas e ligadas ao desenvolvimento pessoal: 24%, e a maior 

parte encontra-se em um pólo “fluido”, no qual não se identifica “a especificidade dos 

conteúdos e das atividades da escola” (p.27). 

A relação ao saber propriamente dito aparece como particularmente fluida. As atividades 
escolares de base (ler, escrever, contar) fazem grande sentido para eles. Mas elas referem-se 
ao início da escolaridade e o que se segue não parece ter sido significativo para eles. Eles 
vão à escola para fazer o que se deve fazer quando se vai à escola e esperam que essa 
conformidade lhes permitira ter um bom trabalho, pelo menos um emprego. (CHARLOT, 
1999, p.27).3 

É possível, então, concluir sobre a importância das relações interpessoais e ligadas ao 

desenvolvimento pessoal para os sujeitos das duas pesquisas. Charlot afirma que, para os jovens 

franceses estudantes dos liceus profissionalizantes, “aprender é, primeiro e antes de tudo, 

desenvolver relações com os outros, ser capaz de se virar no mundo, compreender a vida e as 
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 Le rapport au savoir proprement dit apparaît comme particulièrement flou. Les activités scolaires de base (lire, 

écrire, compter) font fortement sens pour eux. Mais elles relèvent des débuts de la scolarité et ce qui suit ne semble 

guère les avoir marqués. Ils vont à l’école pour faire ce qu’il faut faire quand on va à l’école et espèrent que cette 

conformité leur permettra d’avoir un ‘bon métier’, ou tout au moins un emploi. (CHARLOT, 1999, p.27, tradução 

nossa). 



 

 

pessoas, e, se for necessário, saber se defender”. (CHARLOT, 1999, p.27, tradução nossa)4. 

Podemos dizer, em relação às estudantes de Pedagogia das instituições particulares, que 

aprender é formar-se de acordo com normas e princípios e desenvolver relações com as outras 

pessoas, de acordo com essas normas.  

Buscamos compreender como essa ênfase nos aspectos do desenvolvimento pessoal e 

nas relações interpessoais pode estar relacionada aos processos que caracterizam o eu 

epistêmico.  Os inventários produzidos por elas trazem dois elementos que nos ajudam a pensar 

essa questão. O primeiro é a evocação das aprendizagens que classificamos como “maneiras de 

ver o mundo”, nas quais as estudantes indicam que mudaram sua maneira de compreender o 

mundo, as pessoas. Apesar de serem quantitativamente pouco significativas (14 aprendizagens, 

7% das aprendizagens ligadas ao desenvolvimento pessoal na UPI; e 6 aprendizagens, 4% delas, 

na UPII), são sempre relatadas como aprendidas na universidade. Podem ser então, uma pista 

para compreender como as estudantes se constroem como sujeitos epistêmicos durante o curso 

de Pedagogia. Podemos pensar que esses princípios são elaborados por elas a partir das teorias 

com as quais têm contato no curso. Assim, se a freqüência da evocação das aprendizagens 

intelectuais e escolares não é alta (poderíamos esperar que elas evocassem conteúdos e 

disciplinas), a realização do curso proporciona novas possibilidades de compreensão do mundo 

e de si mesmas. As aprendizagens universitárias são lembradas, portanto, na medida em que as 

ajudam a compreender a vida e a posicionar-se no mundo. 

Outra observação pode ser feita a partir da classificação das aprendizagens: existe uma 

forma de expressão das aprendizagens da qual as estudantes se valeram com freqüência, 

iniciando a frase com “aprendi que...” e enunciando, a partir daí, um princípio, uma verdade. 

Além disso, é também expressivo o número de aprendizagens que expressam maneiras de viver, 

ética e moral. Entre os inventários da UPI, das 196 aprendizagens ligadas ao desenvolvimento 

pessoal, 63 foram expressas como princípios e 80 relatavam o que as estudantes aprenderam 

como princípios de moral e ética, e que diziam como deveriam viver. Esses dois subgrupos 

representam, portanto, 72% das aprendizagens ligadas ao desenvolvimento pessoal. No caso da 

UPII, esse percentual é de 79%. 

É, portanto, importante para as alunas terem aprendido princípios, verdades sobre si 

mesmas, sobre os outros, sobre a vida, sobre a educação. Charlot encontra esse tipo de 

aprendizagens entre os jovens de sua pesquisa, e as compreende como portadoras de duas 

dimensões: são regras, conteúdos de consciência, uma vez que expressas como princípios, 

conteúdos de linguagem; mas significam também o controle de uma situação. (CHARLOT, 
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 ... apprendre, c’est d’abord et avant tout développer des relations avec les autres,  être capable de se débrouiller 

dans le monde, comprendre la vie et les gens et, s’il le faut, savoir se défendre. (CHARLOT, 1999, p.27). 



 

 

1999,p.99). Podem ser compreendidas como mistos de princípios e verificação pela experiência, 

ou experiências que são explicitadas sob a forma de princípios (CHARLOT, 2009 e-

mail/supervisão). Portanto, as estudantes enfatizam que aprenderam a viver de maneira correta, 

e que aprenderam princípios de vida, que indicam o que é certo e o que é errado. O que isso 

pode nos dizer sobre a maneira como constituem-se como sujeitos epistêmicos durante o curso 

de Pedagogia?  Uma primeira análise nos leva a pensar essas aprendizagens como ligadas à vida 

prática, às atividades do eu empírico, envolvido em suas relações. Charlot (2005, p.44), ao tratar 

do confronto entre o sujeito e os objetos de saber, relaciona o eu empírico “...à experiência e a 

questões como as do bem e do mal, do permitido e do proibido...”, enquanto o sujeito do saber – 

ou o eu epistêmico “...inscreve sua atividade em uma abordagem de verdade, de objetividade, de 

universalidade”. Assim, em seus inventários, as estudantes de pedagogia destacam 

aprendizagens que parecem mais próprias ao eu empírico. Entretanto, é necessário buscar uma 

análise mais complexa, ou seja, buscar enxergar esses dados do ponto de vista dos sujeitos da 

pesquisa. Inicialmente, é interessante notar que as aprendizagens cotidianas não foram 

lembradas com freqüência pelas estudantes, representam 6% do total de aprendizagens evocadas 

pelas alunas da UPII e 11% desse total na UPI. As aprendizagens cotidianas são diretamente 

ligadas às atividades do eu empírico, e são pouco valorizadas pelas estudantes de Pedagogia. É 

então uma “postura empírica”, ou preocupações empíricas das estudantes em suas relações com 

os outros, o que aparece nos inventários. Além disso, encontramos também em Charlot (1999) 

uma leitura um pouco diferente dessas aprendizagens das “maneiras de viver”: podem ser 

pensadas como portadoras de uma dimensão filosófica, uma preocupação com a vida em 

conjunto, elaborada como verdades, enunciados. (CHARLOT, 1999, p.96).  Então, o que há de 

empírico e o que há de epistêmico nessa expressão das aprendizagens como princípios?  

Podemos pensá-las como a expressão de uma relação entre os dois aspectos?  

Parece-nos, com isso, que não devemos procurar os processos de construção do eu 

epistêmico pelas estudantes de Pedagogia muito longe dos processos de construção de seu eu 

empírico. Ao aprenderem as teorias do curso, juntamente com os conteúdos elas aprendem 

formas novas de ver o mundo, de entender a si mesmas e aos outros. Essas aprendizagens 

mobilizam, então, atividades do eu empírico e do eu epistêmico, conjuntamente. 

Quais seriam as conseqüências dessa “mestiçagem”, dessa “mistura”? Pensando nas 

funções do ensino superior, quais são as implicações do fato de que os conteúdos do curso de 

Pedagogia parecem fazer sentido para as estudantes das instituições privadas apenas na medida 

em que remetem à vida, ao estar empiricamente no mundo? Afinal, o que elas aprendem é muito 

diferente daquilo que deveriam aprender? 



 

 

Os agentes de aprendizagem 

 

Identificamos também nos inventários de saberes os agentes de aprendizagem que foram 

evocados pelas estudantes de Pedagogia. Na UPI, os agentes familiares representam 35,5% dos 

agentes evocados, os escolares 32,6% e os sociais 31,8% desse total. Podemos dizer, portanto, 

que as estudantes reconhecem a importância da escola, da universidade e dos professores em 

seus processos de aprender. Se pensarmos que a frequência das aprendizagens intelectuais e 

escolares é de 16% nos inventários das estudantes dessa instituição, podemos inferir que esses 

agentes escolares são também responsáveis por outros tipos de aprendizagens. Os inventários 

produzidos pelas estudantes da UPII indicam uma predominância dos agentes familiares sobre 

os demais (42,5%). A frequência na qual aparecem os agentes escolares (31,5%) é, entretanto, 

semelhante à que aparece nos inventários produzidos pelas estudantes da UPI. São os agentes 

sociais que aparecem com menor freqüência (26%).  A mesma observação feita em relação à 

instituição anterior pode ser feita agora, no que se refere às aprendizagens que são atribuídas aos 

agentes escolares, pois, também nesta instituição, a freqüência desses agentes (31,5%) é 

bastante superior à freqüência das aprendizagens escolares ou intelectuais (13%).  Buscamos 

observar também que tipos de aprendizagens estão relacionadas aos agentes escolares, como 

mostra o quadro abaixo.  

Quadro 2 – Aprendizagens atribuídas a agentes escolares 

 
Relacionais/
Afetivas 

Desenvolvimento 
Pessoal 

Cotidianas 
Intelectuais/
escolares 

Profissionais  
Genéricas/ 
tautológicas 

UPII 27,7% 24,7% 0,9%  36,6% 0,9%  8,9% 
UPI 13,2% 28,7% 2,9% 48,5% 4,4% 2,9% 

TOTAL 19,4% 27% 2,1% 43,5% 3% 5,5% 

 
Portanto, apesar da predominância das aprendizagens intelectuais e escolares, aos agentes 

escolares são atribuídas também outras aprendizagens. Para as estudantes de Pedagogia do setor 

privado, a escola e a universidade são espaços importantes de aprendizagem, mas o que aí se 

aprende é mais do que o propriamente escolar.  

Lembrando que os inventários registram não o que os sujeitos aprenderam, mas o que eles 

julgam importante registrar do que aprenderam, afirmamos que, para elas, foi importante 

aprender na escola conteúdos, atividades intelectuais, normas de relacionamento interpessoal e 

aspectos do desenvolvimento pessoal. Os espaços escolares são lembrados como espaços de 

experiências relacionais e afetivas (conviver, trabalhar em grupo, expressar-se, ouvir o outro, 

respeitar), além das experiências intelectuais (leitura, escrita, raciocínio, operação com os 



 

 

conteúdos). Isso reforça as análises anteriores sobre a centralidade das aprendizagens ligadas ao 

desenvolvimento pessoal e às relações interpessoais, e nos indica novamente que os processos 

de construção do eu epistêmico na universidade pelas estudantes de Pedagogia devem ser 

pensados considerando essas aprendizagens, e em contato com os processos do eu empírico.  

 

Considerações sobre o saber, a escola e a universidade 

 

Além de classificar e quantificar as aprendizagens evocadas pelas estudantes, a leitura 

dos inventários de saberes permite analisar as afirmações e considerações das estudantes sobre o 

saber e sobre a universidade, aspecto que julgamos importante para compreender os processos 

pelos quais se constituem enquanto sujeitos epistêmicos. Essa análise nos conduz a três 

situações:  

1) Uma grande parte dos inventários traz a idéia de que o saber é amplo, e está 

disponível em todos os momentos e ambientes da vida. Não encontramos nesses inventários a 

referência a especificidades do saber escolar, do saber universitário ou do saber científico. Não 

aparecem, portanto, as separações ou as diferenças entre aprendizagens na família e na escola, 

entre conhecimentos de mundo e conhecimentos científicos, entre saberes e valores. Percebe-se, 

ao contrário, uma passagem “natural” das aprendizagens familiares às aprendizagens escolares. 

Na escola, e também na universidade, as estudantes aprenderam as mesmas coisas, o 

aprendizado que começou em casa teve continuidade na escola. E, dessas aprendizagens, as 

mais importantes são os valores, as maneiras corretas de viver e conviver.  

 

Na escola (aprendi) a diferenciar o certo e o errado, e caminhar sempre em direção ao 

conhecimento que nos aborda a todo momento. 

 

Aqui na universidade recebo a complementação da educação que meus pais me deram, porém 

mais aprofundada. 

 

Estou sempre aprendendo com meus pais, irmãos, amigos e principalmente com meus 

professores, durante todo o período de estudante. Espero continuar meus estudos, buscando 

cada vez mais adquirir conhecimentos, não importa com quem, onde e quando, e sim, o bem 

que nos faz. 
 
Aprendi a conviver socialmente com minha família e nas escolas por onde passei e na 

sociedade na qual as mesmas estavam inseridas;  o que considero importante nisso tudo são os 

valores.  

Aprendi a ser uma pessoa que exerce sua cidadania e respeita o próximo. Aprendi com minha 

família, depois na comunidade escolar em que estava inserida, na minha religião, sendo 

aprimorado agora na universidade. 



 

 

 

 

2) Algumas estudantes começam a destacar a Universidade como espaço de 

aprendizagem diferente dos demais. Essa diferença é apresentada por elas como novas formas 

de ver o mundo, tipo de aprendizagem que analisamos anteriormente. Em alguns casos, está 

ligada aos conteúdos aprendidos no curso - embora esses não sejam especificamente nomeados -

, em outros casos, as estudantes dizem aprender com as relações com colegas e professores. 

Entretanto, mesmo nessas falas, permanece a idéia do saber amplo, não específico.  Juntamente 

com a situação anterior, constitui a grande maioria do que se encontra nos inventários. É 

interessante notar, nessas falas, o imbricamento entre os aspectos do eu empírico e os aspectos 

do eu epistêmico: na universidade, elas aprendem a compreender melhor a vida, mas de uma 

maneira diferente daquela a que tem acesso “na vida”.  

 

A rua me ensinou a brincar, temer o perigo. Já a universidade, me ensina a perceber as 

coisas, fatos, acontecimentos de uma forma mais ampla, com um olhar mais crítico. Me ensina 

a ser investigadora, a buscar conhecimento e duvidar de receitas milagrosas.  

 

Aprendi muito com a vida, agora aprendo na universidade. Gosto de estudar, saber é a 

coisa melhor que existe, abre o ensinamento no dia-a-dia.  O saber ninguém te tira, saber não 

tem limite,  abre novos horizontes, para um novo mundo do conhecimento. 

 

Na faculdade busco um novo rumo, nova profissão, um novo jeito de ver a vida, e penso 

que já encontrei, pois com tantas coisas que aprendi jamais sairei a mesma pessoa que entrei. 

 

A universidade vem contribuindo e muito no meu comportamento, no meu jeito de 

perceber as coisas. De fato as transformações que vem acontecendo em meu comportamento e 

em minha vida são nítidas.  

Na universidade estou aprendendo a ter uma profissão e seguir minha carreira, a ver 

tudo diferente  como antes não via.  

3) Encontramos em alguns inventários referências mais específicas aos conhecimentos 

escolares, universitários ou científicos. Em alguns deles permanece a noção de saber amplo e a 

ligação entre aprender na universidade e aprender a viver, mas existe o reconhecimento dos 

saberes universitários.  

Desde que nasci aprendi muitas coisas, e a cada novo dia aprendo uma coisa diferente. 

Na faculdade de Pedagogia aprendi muitas coisas e ainda tenho muito o que aprender, sei um 

pouco sobre a criança, como o sujeito aprende, filosofia e historia da educação, pensamentos 

de grandes autores.... 

 



 

 

Com meus inesquecíveis professores aprendi muito também, hoje sou capaz de 

compreender e atuar em meu entorno, sei analisar, sintetizar dados, fatos e situações, situações 

essas que a cada dia me fazem crescer pessoalmente e profissionalmente. 

 

Ao longo da vida fui adquirindo conhecimento, primeiramente os valores familiares, 

princípios éticos de convivência, segundo veio a escola com seus saberes científicos. Nas ruas 

foram os conhecimentos populares. Finalmente a universidade que está me dando suporte para 

uma profissão.  

 

A análise das considerações das estudantes sobre o saber e sobre a universidade reforça 

duas conclusões às quais nos levou a análise quantitativa das aprendizagens evocadas: não é 

forte a percepção das especificidades do saber escolar ou científico. O que se aprende no curso 

de Pedagogia está muito ligado a transformações pessoais, na forma de ver e estar no mundo. 

Portanto, a análise das considerações sobre o saber, a escola e a universidade reforça a idéia de 

que, para compreender os processos de construção do eu epistêmico pelas estudantes de 

pedagogia, é necessário compreender os processos de sua formação como sujeitos empíricos.  

 

O que esperam 

 

Analisando as falas referentes ao que as estudantes das instituições privadas esperam, 

identificamos cinco tipos de respostas: aprender e saber mais, ser boas educadoras e fazer a 

diferença, realização pessoal, realização profissional e concluir graus. É interessante notar que 

as respostas das estudantes expressam, na maior parte das vezes, duas ou mais expectativas ao 

mesmo tempo, ou seja, elas estão ligadas entre si. As duas respostas mais frequentes são as duas 

primeiras, e é também expressivo o número de respostas nas quais ambas aparecem juntas. 

Assim, as estudantes de pedagogia das instituições privadas esperam fazer a diferença no 

mundo, e para isso é que querem estudar e saber mais: 

 

Espero poder utilizar esse meu conhecimento para fazer a diferença para melhorar 

tanto a educação como a sociedade. 

Espero que através do que aprendi (na universidade) possa fazer a diferença, ser uma 

profissional que atenda às necessidades de uma educação melhor. Gostaria de fazer parte 

dessa construção.  

Essa ligação entre saber e transformar aparece nas respostas das estudantes das duas 

instituições e de diferentes períodos. Podemos pensar, a partir dessa  relação, que o saber faz 

sentido, em grande parte, se puder ser útil para a prática profissional, a qual tem um sentido de 



 

 

melhorar a educação, tornar a vida das pessoas melhor. O saber pelo saber parece, assim, não 

fazer tanto sentido quanto o saber para fazer.  

 
Para compreender essas respostas, retomamos uma observação de Charlot (1999) sobre as 

esperanças de “conseguir um bom trabalho”, dos estudantes dos liceus profissionalizantes. Para 

o autor, ela reflete antes uma situação social fluida que um conjunto de atividades identificadas 

e desejáveis. (CHARLOT, 1999, p. 28). As estudantes de Pedagogia também não revelam, em 

suas expectativas em relação ao futuro, o exercício de atividades específicas da profissão, mas 

referem-se a uma situação genérica de transformação da realidade. Novamente aqui, 

encontramos a imbricação entre os processos do eu empírico e do eu epistêmico. 

 

Conclusões: processos de construção do eu epistêmico por estudantes de Pedagogia 
do setor privado. 

 

Analisando as aprendizagens evocadas pelas estudantes das instituições privadas, concluímos 

que:  

1) As aprendizagens mais frequentemente evocadas pelas estudantes são as ligadas à 

afetividade, às relações interpessoais e ao desenvolvimento pessoal.  

2) Entre as aprendizagens ligadas ao desenvolvimento pessoal, prevalecem as maneiras de 

viver, ética e moral e aquelas expressas como princípios, verdades.  

3) Os agentes escolares são valorizados pelas estudantes de Pedagogia, mas estão ligados 

também a outras aprendizagens, além das escolares e intelectuais. 

4) Ao escreverem sobre o saber e sobre a universidade, as estudantes estabelecem ligações 

e relações de continuidade entre os saberes e agentes da vida e aqueles da escola. 

5) Ao escreverem sobre o que esperam, as estudantes demonstram que o saber faz sentido 

se estiver ligado à transformação da vida. 

 

Ao longo do texto, ao refletirmos sobre cada uma dessas conclusões, fomos construindo 

a ideia de que os processos de construção do eu epistêmico pelas estudantes de Pedagogia estão 

imbricados aos processos de construção do eu empírico, ou seja, os saberes da escola são 

construídos em relação com os saberes da vida: ou são a continuidade desses ou seu sentido 

advém da relação com a transformação da vida. Prosseguiremos refletindo sobre essas 

conclusões, partindo das considerações de Charlot (1999) acerca das conclusões de sua pesquisa 

com os jovens dos liceus profissionalizantes. 

O autor observa que eles consideram a escola muito importante, mas não  encontram-se 

mobilizados na escola, em relação às atividades da escola. Ou seja, não possuem um 



 

 

“engajamento verdadeiro na atividade escolar e na apropriação dos saberes” (CHARLOT, 1999, 

p. 84)5. Para isso, é necessário que “... o saber por si mesmo (a formação, a cultura) apareça 

como a chave do futuro desejável antecipado”6, mediação que o autor não encontrou com 

frequencia. O que aparece como mediação entre o presente e o futuro desejado não é o saber, 

mas os estudos e o diploma. (CHARLOT, 1999, p. 85). Nesses casos, a questão do saber não é 

central na relação do estudante com a instituição escolar. Em relação às estudantes de 

Pedagogia do setor privado, podemos dizer que o saber é um elemento importante na 

relação com a universidade, mas acompanhado de uma transformação na maneira de ver 

e de estar no mundo.  

Charlot (1999) fala de uma oposição entre o saber e a vida, para compreender a relação 

dos jovens franceses com o saber. Para eles, o importante é a vida, não o saber, e, na escola, 

viver não é aprender, mas conviver com os colegas. (CHARLOT, 1999, p.91).  Em relação a um 

aspecto, entretanto, a escola faz sentido para esses jovens: ela é um espaço relacional 

importante. Essa ênfase no aspecto relacional pode ser compreendida como um desvio: “o aluno 

se engana sobre a função da escola, ele não percebe sua especificidade, ele familialisa e 

convivialisa a instituição, que é assim desviada de seu objetivo.” (CHARLOT, 1999,p.92)7. Essa 

interpretação, apesar de correta, não é, segundo o autor, suficiente. É necessário considerar que 

“... a aprendizagem da relação é também uma forma de cultura” (CHARLOT, 1999, p.92).8 A 

partir dessa consideração, desenvolve três idéias:  

- a relação com os colegas é formadora; 

 - além de formadora, essa relação é fundadora, uma vez que a relação com os outros é, 

para esses jovens, a base da vida; 

- a relação com os colegas é também uma relação com a vida, com o mundo, e pode ser 

pensada como uma forma de cultura. (CHARLOT, 1999, p. 93). 

Essas considerações comportam uma leitura positiva da relação dos jovens com o saber, 

pois consideram sua lógica, e levam à compreensão da escola como um espaço potencial de 

cultura enquanto espaço relacional (CHARLOT, 1999, p.94). Nesse contexto, “qualquer que 

                                                           
5
 ... un engagement véritable dans l’activité scolaire et l’appropriation des savoirs. (CHARLOT, 1999, 

p.84, tradução nossa). 

6
Il faut que  le savoir lui-même (la formation, la culture) apparaisse comme la clef de l’avenir désirable 

anticipé. (CHARLOT, 1999, p.84, tradução nossa). 

7
 “...l’élève se trompe sur la fonction de l’école, Il n’en perçoit pas la spécificité, Il familialise et 

convivialise l’institution, qui est ainsi détournée de son but. (CHARLOT, 1999, p.92, tradução nossa). 

8
“... l’apprentissage de la relation est aussi une forme de culture”. (CHARLOT, 1999,p.92, tradução 

nossa). 



 

 

seja a ligação que esses jovens estabelecem entre a escola e a vida, o que para eles dá valor à 

escola, e talvez ao saber, é a vida.” (CHARLOT, 1999, p.96, tradução nossa).9 Portanto, esses 

estudantes demandam uma cultura, uma cultura que permita compreender a vida, o mundo, os 

outros, as relações com os outros e consigo mesmos. É possível que essas considerações ajudem 

a compreender os sujeitos de nossa pesquisa: para as estudantes de Pedagogia o que dá valor à 

universidade e ao saber também é a vida? Sim, o saber para elas parece ter sentido quando lhes 

possibilita ver o mundo de outra maneira, situar-se nele e relacionar-se com os outros.  

As considerações do autor sobre as diferentes dimensões da ênfase sobre as 

aprendizagens relacionais e afetivas nos parecem importantes, possibilitando uma compreensão 

mais ampla e complexa das relações com o saber. Em relação às estudantes de Pedagogia, 

podemos reunir algumas observações dos inventários de saberes para compreender o que 

significa a relevância das aprendizagens afetivas e relacionais e ligadas ao desenvolvimento 

pessoal, procurando pensá-la também como uma forma de cultura. Podemos considerar que 

terem aprendido a se relacionar com os outros e a conviver de acordo com determinadas regras é 

uma forma de cultura, uma maneira de estar no mundo, que as ajuda a constituírem-se e se 

perceberem como sujeitos. Elas relatam assim aprendizagens que contribuíram para um 

processo de formação pessoal, de constituição de uma maneira de estar no mundo, de 

relacionar-se com os outros e consigo mesmas.  

Considerando que parte dessas aprendizagens são atribuídas a agentes escolares, 

podemos dizer que também para as estudantes de Pedagogia das instituições privadas 

pesquisadas, a escola faz sentido enquanto espaço de convivência, de construção de uma cultura 

que comporta as normas do desenvolvimento pessoal e do convívio social. É nesse espaço que 

devem se desenvolver também os processos de construção do eu epistêmico, a partir dos quais o 

sujeito construiria uma relação com o saber em si mesmo, no caso das estudantes de Pedagogia, 

com as diferentes disciplinas das ciências da Educação. Como vimos anteriormente, o que os 

inventários mostram é que a cultura construída e vivenciada pelas estudantes na universidade 

comporta, ao contrário, uma ligação forte entre os saberes da universidade e as demandas da 

vida. A formalização do saber universitário está ligada à construção de princípios sobre o 

certo e o errado e a mudanças na maneira de ver o mundo, mais que a operações com 

conceitos em um campo teórico.  

Ao concluir as análises dos inventários, portanto, somos levados a reconsiderar alguns 

elementos de nossas expectativas em relação ao objeto de pesquisa, a fazer uma “leitura 

positiva” (Charlot, 1997, 1999) do que chamamos de “eu epistêmico”. Esperávamos a 

                                                           
9
 Quel que soit le lien que ces jeunes établissent entre l’école et la vie, ce qui pour eux donne valeur  à 

l’école, et parfois au savoir, c’est la vie. (CHARLOT, 1999, p.96, tradução nossa). 

 



 

 

prevalência das aprendizagens intelectuais e escolares nas aprendizagens atribuídas à escola e à 

universidade, ligando essas instituições àquilo que consideramos sua especificidade: a 

abstração, a operação com conceitos e teorias, o saber “puro”. Encontramos o aprender de 

relações e maneiras de viver, na escola e na universidade, dividindo o espaço com esse saber, 

encontramos o saber misturado com o afeto e a norma. E é dessa maneira que poderemos 

compreender os processos de construção do eu epistêmico pelas estudantes de pedagogia do 

setor privado: apoiados pelos processos do eu empírico.  
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