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Introdução

A palavra experiência pode adquirir diferentes significados dependendo
da área de conhecimento em que se aplica.
A biologia utiliza a experiência para constatar as modificações que ela promove
no individuo ao longo da vida, permitindo-lhe uma melhor adaptação ao meio.

A filosofia descreve a experiência nos âmbitos lógico, psicológico e
físico. Em sentido geral, ela prega que devemos entender por experiência todo
conhecimento obtido. Segundo Kant, (1781/1978), nada pode ser conhecido
sem ser experienciado. Senão, o conhecimento seria apenas referente à
aparência.

Cabe a psicologia também, dar ênfase a estes estudos. Foi no
laboratório de Wundt, no final do século XIX, onde ocorreram as primeiras
proposições teóricas a respeito da experiência consciente. Ao longo dos anos,
diversos autores discorreram sobre este tema, estes por vezes distanciaram-se
das concepções empiristas de Wundt e direcionaram seus estudos para outro
foco, sem que se priorizasse apenas o processo percepção sensorial dos
elementos, sensações e imagens e a formação de associações mais
complexas.

Metodologia

Para reunir as informações necessárias, foram realizadas consultas aos
dicionários de Filosofia, Psicologia e Sociologia. Bem como pesquisas em
material postado na internet, como artigos científicos. Além disso, foram feitas
reuniões entre os membros participantes de grupo de pesquisa com o objetivo
de discutir o tema e relaciona-lo com o trabalho prático desenvolvido em um
dos projetos de pesquisa cujo foco é a coleta de informações a respeito da
experiência de um grupo de professoras de escolas de Campinas e Rio
Grande.

Resultados e discussões

Como resultado obtivemos um conjunto de informações que foi
devidamente organizado e que posteriormente possibilitou a realização de
algumas discussões. Estas, foram orientadas no sentido de se buscar uma
correlação entre o conjunto de conceitos propostos pela bibliografia e os dados
coletados pelas bolsistas de iniciação científica que saíram a campo para
observar a prática pedagógica de professoras de uma escola de Rio Grande.

1 Acadêmica do curso de Psicologia e bolsista voluntária no Núcleo de Estudos e Pesquisas em
Psicologia Social da Universidade Federal do Rio Grande.

2 Coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Psicologia Social da Universidade
Federal do Rio Grande.



Conclusões

Este trabalho possibilitou a aquisição de conhecimento referente a esta
temática dentro das diferentes correntes teóricas, bem como perceber as
diferenças existentes entre elas dentro da ênfase que é dada em uma, e em
outra.
Perceber que, assim como a fenomenologia se refere à experiência levando
em conta seu caráter consciente, ou seja, ela destaca o processo pelo qual
recebemos alguma informação através dos nossos sentidos, a sociologia, se
encarrega de tratar da experiência no âmbito da matriz social. Segundo
Wautier (2003, p.185), “ as experiências dos indivíduos estão interligadas aos
seus papéis na sociedade”. Assim, a experiência é construída pelo sujeito em
suas ações, e de acordo com o papel que ele desempenha na sociedade.

A abordagem sócio-histórica, por sua vez, que leva em conta os
fenômenos em toda a sua complexidade e em seu acontecer histórico, aborda
a questão da experiência destacando os processos de internalização, de
apropriação e de significação, estes que ocorrem por meio da mediação
semiótica, como características constitutivas da experiência.
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