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Resumo. Este painel foca o tema das vivências, entendidas no âmbito da abordagem 
fenomenológica, expondo a sua primordialidade na constituição do conhecimento. Pretende-se 
explicitar o modo pelo qual as vivências que são experienciadas no instante do agora podem ser 
descritas e analisadas quando se está realizando investigações qualitativas. Propõe-se, também, 
explicitar como elas vão se entrelaçando no corpo-vivente, em termos de sentidos e modos pelos 
quais esses sentidos, uma vez percebidos, articulados e expostos pela linguagem (qualquer que seja), 
permitem que cossujeitos vivenciem situações em que a geração de compreensões e de valores vai 
ocorrendo, possibilitando a constituição da comunidade. O Painel expõe o modo pelo qual 
analisamos descrições de vivências em situações de constituição do conhecimento, assumindo a 
visão fenomenológica a respeito de vivência, constituição do conhecimento e da importância da 
descrição nesse modo de investigar. Em um primeiro momento, explicitaremos os sentidos e 
significados de vivência, focando a temporalidade dos atos realizados no agora, cuja duração, na 
fluidez da própria temporalidade, escorrega-os para o já foi. Essas vivências, em seus aspectos 
sensoriais e perceptivos, se entrelaçam na carnalidade do corpo vivente que, mediante atos da 
consciência e de suas manifestações, avança com o movimento de constituição do conhecimento. A 
percepção da vivência dá-se na retomada do acontecido que nos chega pela lembrança e que pode 
ser explicitado à medida que o sujeito expõe pela linguagem o vivenciado. Essas explicitações, ou 
seja, o relatado pelo sujeito que realizou vivências, em uma situação de investigação científica, são 
tomadas como descrições que dizem da interrogação do pesquisador, endereçada ao sujeito como 
uma pergunta. Sujeito esse assumido como significativo por atender ao solicitado pela pesquisa, isto 
é, uma pessoa que vivencia situações correspondentes ao indagado. Em um segundo momento, 
focaremos ambientes colaborativos em que se dão experiências de ensinar e de pesquisar, com 
destaque para aspectos que revelam momentos de constituição do conhecimento. Explicitaremos o 
entendido por nós como ambiente colaborativo. As vivências se dão no agora e vão escorregando 
para o já foi concomitantemente ao ainda não ocorreu escorregar para o agora no movimento 
contínuo e harmonicamente totalizante do fluxo da consciência. São passíveis de serem retomadas 
para investigação mediante o ato de ficar-se atento aos atos da consciência que, por meio de 
expressões, podem ser expostas e trazidas à esfera da intersubjetividade. Para fins de investigação 
de um determinado tema há que haver uma pergunta disparadora que conduza o sujeito que 
vivenciou a experiência a retomá-la, pela lembrança, e dela falar, descrevendo-a. Essa descrição já 
não é a vivência, porém a compreensão do ocorrido e agora lembrado em um horizonte iluminado 
pelas perguntas dirigidas ao sujeito significativo para a pesquisa em pauta, que em atos reflexivos 
foca aspectos específicos do vivenciado. Traremos, então, recortes da investigação realizada 
qualitativamente, expondo: contexto em que a investigação ocorre, os procedimentos assumidos, as 
análises e interpretações realizadas e, finalizando nossa apresentação, o que por nós foi 
compreendido. Por ser uma pesquisa qualitativa fenomenológica, esta investigação busca pela 
constituição do conhecimento. As vivências, nucleares a essa constituição, são assim focadas. 
Buscam-se por sujeitos significativos, quais sejam aqueles que vivenciaram a experiência do ver e 
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sentir o fenômeno investigado e, por exemplo, a eles se formulam perguntas e seus relatos 
possibilitam a produção de discursos escritos - as entrevistas, passíveis de serem analisadas e 
interpretadas. Esses relatos são compostos por descrições do ocorrido. A Produção do conhecimento 
em Educação Matemática em grupos de pesquisa focou as vivências de sujeitos significativos. Pela 
pergunta disparadora formulada a líderes de grupos essas vivências foram por eles retomadas 
mediante descrições de modos de estarem-com-os-outros pesquisadores do grupo. A análise das 
descrições realizadas por esses sujeitos lançou luz para a compreensão do trabalho colaborativo em 
que as pessoas se põem em situação de, intencionalmente, focarem um tema, exporem suas 
compreensões de modo responsável e responsavelmente ouvirem o que outro diz. Estar-com-outros 
coletivamente realizando pesquisa, diz da intencionalidade dirigida a um tema ou a um interesse 
específico do líder do grupo e/ou dos seus membros. O estar junto pode acontecer em diversos 
momentos em que os pesquisadores dialogam tanto entre aqueles do mesmo grupo de pesquisa, 
como de outros, como quando pesquisadores buscam estabelecer convênios de pesquisa com outras 
instituições do Brasil e, também, do exterior. Essa associação, levando em consideração os diferentes 
modos pelos quais as pessoas se agrupam, como, por exemplo, para realizar reuniões 
administrativas, pedagógicas e de pesquisa, para leituras, para realização de  seminários, palestras, 
chats, pode contribuir para que os coordenadores dos grupos intuam a força de uma temática 
investigativa. A intuição do tema de pesquisa do grupo é uma ação complexa que não se deixa expor 
de modo linear e que não se aprisiona em paradigmas previamente delineados. Entende-se que o 
fato de aceitar um tema em um momento estático da ação de pesquisar envolve um movimento 
constituído pela interação entre os membros do grupo, avançando pelos sentimentos de emoção e 
disposição de estar-com-o-outro em um trabalho coletivo que visa aprofundar uma determinada 
temática. A importância da atitude assumida entre os pesquisadores do próprio grupo de pesquisa, 
bem como com pesquisadores de outros grupos se faz sentir como um laço de união que envolve 
todos os membros do grupo. Compreende-se existir um interesse comum que motiva a união de 
diferentes pessoas para trabalharem juntas em uma mesma temática. O motivo que leva um grupo a 
ser constituído e a manter-se sendo abrange uma variedade de objetivos, como, por exemplo, a 
composição de uma publicação, o aprofundamento teórico de uma temática, o sentimento de 
solidão e a vontade de dar conta de um tema estudado. Esse sentimento vem junto ao desejo de 
investigar determinados assuntos. O estar-com-o-outro em grupo de pesquisa, coletivamente, 
expondo, ouvindo e debatendo estudos científicos, possibilita a produção do conhecimento. A 
produção assim realizada, no âmbito da comunidade científico-acadêmica, é exposta aos pares e com 
eles debatida. Compreende-se que isso auxilia no fortalecimento, amadurecimento e permanência 
do grupo de pesquisa, pois as exposições acontecem de diversas maneiras, como textos escritos, 
vídeos, palestras, apresentações em eventos da área, ministrando cursos de formação entre outros 
modos. 

Palavras-Chave: Fenomenologia, Vivências, Constituição do conhecimento, Comunidades, Pesquisa 
Qualitativa. 

Recursos Necessários: Sala com vídeo projetor e Internet. 

Proposta de organização do painel de discussão: 

1- Breve contextualização do tema 
Neste painel, trataremos do modo pelo qual analisamos descrições de vivências em situações de 
constituição do conhecimento. Assumimos a visão fenomenológica a respeito de vivência, da 
constituição do conhecimento e da importância da descrição nesse modo de investigar.   
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2- Objetivo(s) 
Expor o entendimento de vivências no âmbito da visão fenomenológica e dizer dos modos pelos 
quais elas podem ser descritas e analisadas. 

3- Dinâmica/estratégia 
O tema deste painel será apresentado por dois painelistas, que se valerão de recursos áudio visuais 
propiciados por um vídeo projetor. 
 

a. Apresentação (Dinâmica de Grupo) 

Debate com os presentes sobre os assuntos apresentados, orientado pelas questões por eles 
propostas.  

b. Exposição Teórica do tema  

Neste painel, trataremos do modo pelo qual analisamos descrições de vivências em situações de 
constituição do conhecimento, assumindo a visão fenomenológica a respeito de vivência, 
constituição do conhecimento e da importância da descrição nesse modo de investigar. Em um 
primeiro momento, explicitaremos os sentidos e significados de vivência, focando a temporalidade 
dos atos realizados no agora, cuja duração, na fluidez da própria temporalidade, escorrega-os para o 
já foi. Essas vivências, em seus aspectos sensoriais e perceptivos, se entrelaçam na carnalidade do 
corpo vivente que, mediante atos da consciência e de suas manifestações, avança com o movimento 
de constituição do conhecimento. A percepção da vivência dá-se na retomada do acontecido que nos 
chega pela lembrança e que pode ser explicitado à medida que o sujeito expõe pela linguagem o 
vivenciado. Essas explicitações, ou seja, o relatado pelo sujeito que realizou vivências, são tomadas 
como descrições que dizem da interrogação do pesquisador, endereçada ao sujeito como uma 
pergunta. Sujeito esse assumido como significativo por atender ao solicitado pela pesquisa, isto é, 
uma pessoa que vivencia situações correspondentes ao indagado.  
O sujeito, entendido como estando estruturalmente ligado ao mundo-vida e, portanto, aos outros 
com quem está, donde a constituição do conhecimento não pode ser realizada isoladamente, por um 
sujeito solipsista, porém por um sujeito encarnado que sempre já está com os outros, com quem 
dialoga. Em ambientes dedicados à produção do conhecimento, esse diálogo é mais visível e 
propulsor de constituição do conhecimento em contextos denominados ambientes colaborativos. 

Apresentação da primeira painelista (0h30) 
Explicitará os sentidos e significados de vivência, focando a temporalidade dos atos realizados no 
agora, cuja duração, na fluidez da própria temporalidade, escorrega-os para o já foi. Essas vivências, 
em seus aspectos sensoriais e perceptivos, se entrelaçam na carnalidade do corpo vivente que, 
mediante atos da consciência e de suas manifestações, avança com o movimento de constituição do 
conhecimento. A percepção da vivência dá-se na retomada do acontecido que nos chega pela 
lembrança e que pode ser explicitado à medida que o sujeito expõe pela linguagem o vivenciado. 
Essas explicitações, ou seja, o relatado pelo sujeito que realizou vivências, são tomadas como 
descrições que dizem da interrogação do pesquisador, endereçada ao sujeito como uma pergunta. 
Sujeito esse assumido como significativo por atender ao solicitado pela pesquisa, isto é, uma pessoa 
que vivencia situações correspondentes ao indagado. O sujeito, entendido como estando 
estruturalmente conectado ao mundo-vida e, portanto, aos outros com quem está, donde a 
constituição não conhecimento não ser realizada isoladamente, por um sujeito solipsista, porém por 
um sujeito encarnado que sempre já está com os outros, com quem dialoga. Em ambientes 
dedicados à produção do conhecimento, esse diálogo é mais visível e propulsor de constituição do 
conhecimento em contextos denominados ambientes colaborativos. 
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Apresentação do segundo painelista (0hora30min) 
Explicitará descrições e análises que visam evidenciar os modos pelos quais o dito pelo sujeito que 
vivenciou uma experiência havida em ambientes colaborativos foram compreendidos pelo 
investigador. Explicitará o entendido como ambiente colaborativo.  
Serão trazidos recortes da investigação realizada qualitativamente, expondo: contexto em que a 
investigação se deu, os procedimentos assumidos, as análises e interpretações realizadas e o que por 
nós foi compreendido - Silva, A.A. de A Produção do Conhecimento em Educação Matemática em 
Grupos de Pesquisa). Este trabalho visou compreender as diferentes situações de ensino/pesquisa e 
aprendizagem em que se está dando a constituição do conhecimento em ambientes colaborativos 
entre membros de grupos de pesquisa em programas de Pós-Graduação. A metodologia assumida 
para a realização da investigação foi a da Pesquisa Qualitativa Fenomenológica, percorrendo o 
caminho em busca do sentido do fenômeno estudado, qual seja, a produção do conhecimento em 
Educação Matemática em grupos de pesquisa. Ao adentrar pelo caminho investigativo no entorno da 
pessoa e das suas diferentes formas de associação no estar-com-o-outro no mundo, entendeu-se que 
a pessoa se envolve em diferentes comunidades. Nessa investigação destacaram-se modos pelos 
quais a pessoa vive o coletivo no seu cotidiano. Para tanto, tomou-se o cotidiano de grupos de 
pesquisa que têm como proposta a produção do conhecimento em Educação Matemática. Foram 
realizadas entrevistas com pesquisadores que atuam nessa área e que trabalham em grupo, 
buscando compreender como eles se expressam sobre as características dos modos de realizarem-se 
pesquisas efetuadas em um coletivo. Uma vez constituídos os dados mediante a realização das 
entrevistas e de suas transcrições, iniciou-se um movimento de tratamento dos dados expressos nos 
relatos do dito pelos sujeitos significativos, movimento em que nos voltamos para a importante ação 
de transcrição do dito gravado em áudio, obtendo-se um texto. Esses textos foram os relatos 
analisados e interpretados. 

 
c. Aplicação em outros contextos 

O tratado neste painel pode ser levado para contextos de ensino e de aprendizagem, de trabalho em 
equipe em ambientes diversos quando se busca dar ouvidos (considerar) às vivências dos 
participantes, os sentidos que essas vivências fazem para eles e os modos pelos quais as expõem 
para si e para os outros. Esse modo de proceder viabiliza o compartilhamento de compreensões e a 
constituição de uma comunidade que se balize pelos valores que assume como válidos no contexto 
sócio-cultural em que estão constituindo a comunidade. 

d. Discussão com os presentes à exposição (0hora30min) 

Os participantes serão convidados a exporem as suas observações, considerações e perguntas, de 
modo que se possa constituir um ambiente de discussão a respeito do exposto. 

4- Aplicação da proposta na realidade/exemplos práticos 
Pode-se trabalhar do modo apontado em ambientes de ensino quando a filosofia subjacente é 
envolver de modo responsável e empático professores, alunos e a temática trabalhada. 

 
5- Resultados esperados 
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A constituição de uma comunidade em que a produção do conhecimento se dê de modo 
comprometido e responsável pelas pessoas que estão envolvidas na realização de uma pesquisa ou 
de alguma outra tarefa a ser realizada em equipe. 
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