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EIXO TEMÁTICO: PESQUISA EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

RESUMO 

Desde o ano de 1997, ao conhecermos a obra Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, 

no curso de Pedagogia, da Universidade do Estado da Bahia, iniciamos estudos em 

torno do pensamento freiriano em educação. A experiência profissional no município de 

Tucano, Bahia, por meio do projeto político-pedagógico “Nos coletivos, o reencontro 

com a pedagogia da esperança”, acompanhado, em 1999, pelo Centro Regional de 

Educação da Universidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, também mobilizou 

nosso interesse para desenvolvimento de estudos nessa perspectiva. Ao desenvolver 

nossa pesquisa em nível de mestrado e também de doutorado, fomos ratificando 

princípios educacionais fundados no pensamento de Paulo Freire. No doutorado, em 

especial, articulamos aspectos do pensamento do referido autor no processo de 

construção e organização de dados por meio do que chamamos de sessões coletivas de 

diálogo. Baseando-nos nessas experiências profissionais, tanto no contexto da educação 

básica quanto da universidade, buscamos construir modos outros de pensar e fazer 

pesquisa em Educação, apostando em abordagens mais colaborativas (FREIRE, 1987), 

pensadas e reconfiguradas com os partícipes envolvidos no processo. Diante do exposto, 

neste texto, buscamos responder à seguinte questão de pesquisa: Como construir dados 

para desenvolvimento de pesquisas em Educação numa perspectiva freiriana? O 

objetivo central, portanto, aqui é analisar o processo de construção de dados numa 

perspectiva freiriana para desenvolvimento de pesquisas em educação. Não 

abordaremos, neste texto, a nossa proposta de organização e de análise de dados na 

perspectiva do Paulo Freire, aspectos que serão tratados em textos futuros. Buscando 

pistas e indícios para a questão e o objetivo apresentados, temos investido, desde 2011, 

em pesquisas colaborativas, organizadas por meio de sessões coletivas de diálogo, 
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entendidas como espaço-tempo de estudo, de problematização, de reflexividade crítica 

sobre diferentes dimensões das práticas educativas. Como afirma Santos (2011, p. 50), 

estes são momentos “[...] nos quais o grupo se desafia a problematizar as práticas 

desenvolvidas, a estudar conceitos, flexionando o pensamento em torno de interesses e 

necessidades do coletivo”. Isto significa, continua o autor: um “[...] tempo formativo do 

grupo, possibilitador de transformações conceituais, de transformação de práticas, sendo 

por isso um tempo colaborativo, legitimado e construído pelo grupo, com suas tensões, 

suas (ir)regularidades, suas contradições e seus conflitos”. Nas sessões de coletivas de 

diálogo, são mobilizados diferentes princípios e conceitos como: dialogicidade, 

emancipação, reflexividade crítica, negociação, colaboração, rigorosidade científica, 

disciplina intelectual, sabedoria nas escutas sensíveis, mobilização de saberes 

(SANTOS, 2011; REZENDE, 2016). Articulados a esses princípios, buscamos construir 

caminhos metodológicos, assegurando elementos como: definição de temática central da 

sessão; objetivos de pesquisa, de formação e de intervenção; questões de pesquisa de 

partida e de percurso, considerando núcleos temáticos (FREIRE, 1983; 1987; 1998) 

para organização das referidas questões; definição de estratégias de ação para cada 

sessão; trabalho com elementos das histórias de vida dos partícipes relacionados ao 

tema da pesquisa; descrição do contexto de realização da sessão coletiva de diálogo; 

seleção de bibliografia específica para estudo com o grupo colaborativo; questão final 

para escuta dos partícipes em relação ao processo vivido naquela sessão; e escrita de 

memórias de pesquisa-formação-intervenção. Os referenciais teóricos nucleares neste 

estudo apoiam-se em Paulo Freire, especialmente ao tratar de conceitos como 

investigação temática, tema gerador, círculos de cultura, situações-limite, inéditos 

viáveis, codificação, decodificação e descodificação de realidades (FREIRE, 1983; 

1987). Resultados deste estudo indicam que a construção de dados para pesquisas em 

Educação, numa perspectiva freiriana, permite articular dimensões como investigação, 

formação, intervenção (IBIAPINA, 2008), com vistas à transformação de realidades e 

dos partícipes envolvidos. No percurso, percebemos que há mudanças e construções 

realizadas colaborativamente, que promovem alterações nos contextos sociais, 

educacionais, culturais, econômicos, políticos, potencializadas pelo debate público no 

grupo colaborativo, reafirmando um movimento de construção, essencialmente, 

emancipante, criticamente, pensado, vivido. Com a perspectiva das sessões coletivas de 

diálogos, os dados construídos com os partícipes são vivos, referendados em suas 

demandas formativas, implicando mudanças em suas práticas sociais, curriculares e, 

sobretudo, na própria vida. Nesse processo, mobilizamos o trabalho com as histórias de 

vida, o que tem promovido movimentos de aproximação afetiva com os partícipes 

(amorosidade), a construção de confiabilidade e credibilidade em relação à pesquisa, 

bem como, a abertura para o diálogo, para as escutas, negociações, colaborações. Nesse 

contexto, acionamos, conectamos vida-pesquisa-(auto)formação como problematizações 

profundas da vida dos partícipes, assumindo o lugar de tornar-se sempre mais (FREIRE, 

1987). Oralidade e escutas problematizantes como movimentos de um processo 

(auto)formativo ao longo de toda a vida.  

 

Palavras-chave: Pesquisa colaborativa; Pesquisar freirianamente; Sessões coletivas de 

diálogos. 
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