
REDES COLABORATIVAS DE PROFESSORES-PESQUISADORES COMO COMUNIDADES QUE COMPARTILHAM
SABERES: CONTRIBUIÇÕES À EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

LUIZ SANCHES NETO

EIXO: 18. FORMAÇÃO DE PROFESSORES. MEMÓRIA E NARRATIVAS

Resumo
O ensino é uma atividade complexa e difícil de investigar com formas genéricas de saber profissional. Por um lado, há
críticas à visão convencional do ensino como atividade individual dos professores ao trabalhar com suas próprias
classes. Por outro lado, há professores que se organizam em redes de colaboração para melhorar o ensino. Esta
pesquisa (auto)biográfica explora a segunda possibilidade a partir de uma comunidade autônoma de
professores-pesquisadores em São Paulo. O objetivo é interpretar o que emerge sobre o ensino da Educação Física
para três participantes ao compartilharem narrativas de suas práticas. Os resultados indicam que cada participante
colabora com os pares para investigar o seu modo de ensino, enfatizando a influência mútua da família e da formação
acadêmica.
 
Palavras-chave: investigação narrativa; (auto)biografia; pesquisa colaborativa.
 
Abstract
Teaching is a complex activity and difficult to investigate with generic forms of professional knowledge. On the one hand,
there is criticism about the conventional view of teaching as an individual activity by teachers who work with their own
classes. On the other hand, there are teachers who are organized in collaborative networks to support their teaching.
This (auto)biographical research explores the second possibility from an autonomous community of teachers-researchers
in São Paulo. The objective is to interpret what emerges on the Physical Education teaching for three participants that
share narratives of their practices. The results indicate that each participant collaborates with peers to investigate their
teaching, emphasizing the mutual influence of family and academic background.
 
Keywords: narrative inquiry; (auto)biography; collaborative research.
 

Introdução
O ensino é uma atividade complexa e aberta a possibilidades interpretativas (OVENS; GODBER, 2013). Por isso é difícil
investigar a sua natureza única, situacional e interativa com formas genéricas de conhecimento profissional. Os
professores frustram-se quando soluções genéricas não resolvem os problemas que encontram.
No entanto, tem havido um entendimento de que o que funciona em um contexto pode não funcionar necessariamente
em outro. Também há a possibilidade de que o que funcionou uma vez não irá necessariamente funcionar novamente,
porque os seres humanos e os contextos mudam.
Assim, existe uma desconfiança sobre as teorias genéricas que parecem afastadas das situações concretas do ensino.
O que precisamos é de um caminho para entender como os saberes profissionais são elaborados quando os
professores trabalham juntos em comunidades ou em redes de aprendizagem profissional.
Além disso, o que emerge para cada professor(a) sobre as situações de ensino e de aprendizagem parece altamente
dependente dos fatores singulares de cada contexto escolar. Isto pode ser ainda mais contingente em ambientes
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dinâmicos e abertos, como no caso das aulas de educação física.
Entendemos que há questões subjacentes à elaboração dos saberes docentes por professores de educação física,
como a complexidade do seu pensamento (OVENS, 2013). O desafio, nesse sentido, é buscar evidências de
regularidade nos modos como os professores tratam o processo de ensino com uma postura investigativa
(COCHRAN-SMITH; LYTLE, 2009).
De acordo com Cochran-Smith e Lytle (2009), há ênfase na concepção de “conhecimento da prática” nessa postura
investigativa dos professores. É uma perspectiva de que o processo de elaboração dos saberes pelos professores
ocorre através da sua participação ativa e crítica, em colaboração efetiva com os pares. Daí a importância das
pesquisas educacionais com estratégias metodológicas para realizá-las em conjunto com os professores, com ênfase
na investigação sobre as suas práticas pedagógicas (CRAIG; MEIJER; BROECKMANS, 2013; VENÂNCIO, 2014).
Como questão fundamental, por um lado, há críticas à visão convencional do ensino como uma atividade individual, na
qual os professores trabalham de forma isolada com suas próprias classes; embora, às vezes, possa haver algum apoio
dos pares na mesma rede escolar. Por outro lado, existem professores que trabalham em redes auto-organizadas para
apoiar a sua atividade de ensino e a sua carreira.
Esta pesquisa explora a segunda possibilidade em uma comunidade autônoma de professores-pesquisadores
(ELLIOTT, 1994), que formam uma rede de colaboração na região metropolitana de São Paulo, no sudeste do Brasil.
Nosso objetivo é interpretar o que emerge para cada professor(a) sobre o ensino da educação física, mediante a análise
dos fatores singulares que influenciam o seu contexto de trabalho.
 
A rede de colaboração entre os professores-pesquisadores
Nosso foco é sobre os processos compartilhados dentro de um grupo autônomo de professores, sem qualquer
vinculação institucional. Quatro professores de educação física formaram esse grupo em 2005, quando estabeleceram
contato frequente por telefone, email e conversas informais. Os professores refletiram sobre a sistematização de suas
ações, coletivamente e inspirados na noção de “professor-pesquisador” (ELLIOTT, 1994), e criaram um website[1] em
2006. Para Elliott (2012), os professores-pesquisadores são aqueles que elaboram hipóteses de ação para
problematizar o seu trabalho pedagógico em relação aos alunos.
O grupo funciona como uma espécie de “comunidade de conhecimento” (CRAIG, 1995a, 1995b) com uma dinâmica de
parceria e de colaboração entre os seus participantes. Para Craig (1995a), a definição de comunidade de conhecimento
deriva da necessidade de produzir significado interpretativo. Existe uma narrativa subjacente à mediação – emergindo
de conversas colaborativas que permitem que os saberes de cada professor(a) sejam visíveis – de um contexto
particular de ensino, para compreendê-lo e dar sentido a ele.
Além disso, uma comunidade de conhecimento é um espaço interativo ou lócus onde os professores podem negociar
significados para as suas experiências, porque trabalham em contextos que demandam saberes profissionais e
percebem esses saberes de modo situado. Assim, buscamos demonstrar como as narrativas, produzidas pelos
professores dentro do grupo autônomo de “professores-pesquisadores”, apontam para possibilidades comuns de
investigação sobre as suas práticas pedagógicas e seu processo de desenvolvimento profissional.
No entanto, antes disso, questionamos: Por que os professores investigam o seu próprio ensino? Nossa posição é que
esse questionamento parece importante em relação ao ensino ser uma prática situada e contingente, ao invés de ser
uma atividade estável e generalizável.
 
Relevância das narrativas no campo da educação física
Craig, You e Oh (2012) afirmam que as narrativas baseadas nas experiências de ensino nas escolas podem ser
importantes para que ocorram avanços no campo investigativo da educação física escolar. Os autores sugerem seis
características para investigar esta perspectiva: (1) a justificativa para a investigação, (2) a pesquisa no meio, (3) a
investigação sobre os limites, (4) o saber através do relacionamento, (5) a verdade narrativa e (6) o caminho aonde a
história leva.
De forma um pouco semelhante, Ovens (2013) apresenta o uso de narrativas escritas em educação física como parte
do método de “trabalho com a memória”. O autor menciona que as narrativas permitem a reminiscência de lembranças
que possam fomentar o ensino de princípios orientados a posições e disposições.
A literatura brasileira tem apostado em investigações dos professores de educação física sobre suas próprias práticas
pedagógicas (MOLINA NETO et al., 2009), mas há limites em termos de valorização do ensino porque a atividade de
pesquisa é superestimada. As narrativas referem-se à valorização de pesquisa ancorada no cotidiano dos professores e
remetem à experiência como uma forma de consolidar uma “teoria da prática” (BETTI, 1996).
Por um lado, a pesquisa sobre narrativas dos professores também contribuiu para a investigação da base de
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conhecimento docente em educação física. Por outro lado, na investigação sobre as práticas de ensino existe
controvérsia sobre o rigor da análise por professores e especialistas. Estudos baseados em narrativas (auto)biográficas
dos professores revelam que há tensão nas nuances conceituais, teóricas e metodológicas (MOLINA NETO et al., 2009;
SILVA; DIEHL, 2010).
Nesta breve seção, não temos qualquer intenção de tratar exaustivamente a conceituação de pesquisa (auto)biográfica,
mas apontamos três possibilidades educativas no contexto brasileiro: (1) no campo das práticas educativas dos
professores (BRAGANÇA; MAURÍCIO, 2008), (2) no domínio das relações entre os professores do ensino superior e da
educação básica (FIORENTINI, 2009), e (3) no domínio da pesquisa em educação física escolar (MOLINA NETO et al.,
2009; DIEHL; SILVA, 2010).
De acordo com Bragança e Maurício (2008), a (auto)biografia consiste em uma produção escrita de uma pessoa com
referência à sua trajetória existencial, enfocando a vida em geral, sem fragmentá-la, procurando a expressão da
totalidade. Nóvoa (1992) destaca que a perspectiva (auto)biográfica foi aceita como uma possibilidade metodológica no
âmbito do debate sobre a educação permanente.
Ao tratar de uma comunidade de investigação da prática, composta por professores de matemática na educação básica
e no ensino superior, Fiorentini (2009) fornece uma narrativa de vida detalhada sobre um grupo de professores (e sobre
o seu “modo de fazer”), que descrevem e interpretam um processo coletivo.
Em relação à educação física escolar, Silva e Diehl (2010) apresentam uma experiência metodológica a partir da
escolha e utilização de narrativas escritas por professores da educação básica. As narrativas podem criar oportunidades
para os professores refletirem sobre suas ações, contribuindo para o processo de formação permanente.
De acordo com Suárez (2008), as narrativas podem ser uma estratégia de pesquisa-ação pedagógica. As narrativas
devem ser estruturadas a partir do estabelecimento de relações horizontais e oportunidades de colaboração entre
pesquisadores acadêmicos e professores que recontam suas experiências. Para Suárez, a documentação narrativa da
experiência de ensino se enquadra no campo da pesquisa educacional como uma forma particular de investigação
interpretativa, que visa reconstruir e negociar sentidos quando os professores compartilham reflexões sobre suas
próprias práticas educativas.
 
Usando narrativas (auto)biográficas como método de pesquisa qualitativa
A natureza desta pesquisa é qualitativa, com estratégias de colaboração envolvendo três professoras que ensinam
educação física em escolas localizadas na região metropolitana de São Paulo, e que têm se reunido regularmente, pelo
menos, quatro anos, com outros professores-pesquisadores para discutir as suas práticas pedagógicas. Decidimos por
uma orientação qualitativa de pesquisa, por entender que ela permite a emergência das sutilezas a partir das interações.
A geração de dados foi realizada através de procedimentos analíticos compartilhados com as participantes, a partir de
suas narrativas (auto)biográficas. Respeitamos os procedimentos recomendados pelo Comitê de Ética em Pesquisa ao
qual submetemos o projeto.
As inter-relações subjetivas são prioritárias para nossa análise, no entanto, admitimos que outros aspectos podem
influenciar a pesquisa, tais como: a formação inicial e a participação em grupos acadêmicos de pesquisa e/ou
programas de Pós-Graduação. O termo “sujeito” está ligado à perspectiva de subjetividade de um indivíduo, enfatizando
suas idiossincrasias e seu ponto de vista existencial. Este conceito tem sido investigado nos currículos de educação
física brasileira a partir dos referenciais teóricos de Merleau-Ponty e de Freire (BETTI et al., 2015).
Optamos por não diferenciar quaisquer fases preliminares ao longo da carreira das professoras, como proposto por
Huberman (1993). Neste sentido, concordamos com Day e Gu (2010), que é igualmente importante enfatizar a
negociação de sentidos identitários por parte dos professores para enfrentar os desafios que emanam de seus
contextos de vida e de trabalho, ao longo de seu processo de desenvolvimento profissional.
O método fundamenta-se no exame das narrativas escritas pelas professoras. Esta abordagem investigativa baseia-se
na metodologia da pesquisa narrativa (CRAIG, 2013; CRAIG et al., 2012) e no uso de narrativas para “trabalho com a
memória” (OVENS, 2013). A (auto)biografia permite que os participantes investiguem os problemas de ensino vistos “de
dentro”, bem como os recursos (sociais, culturais, técnicos e curriculares) que empregam para resolver tais problemas.
Em particular, suas narrativas podem fornecer insights sobre as redes de relações que os professores formam em
ambientes profissionais e que constituem “comunidades de conhecimento” para orientar o seu processo de tomada de
decisões pedagógicas.
As narrativas são um registro introspectivo escrito por cada professora para acessar as contingências pessoais do
ensino. De acordo com Nóvoa (2007), as experiências (auto)biográficas no campo da educação ilustram o amálgama de
vontades para produzir outros saberes, mais próximos ao cotidiano docente. Como método reflexivo, as professoras
questionaram o seu próprio modo de ensino para compreender suas experiências (OVENS, 2014), com base em

21/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/redes_colaborativas_de_professorespesquisadores_como_comunidades_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.3-7,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



digressões. As participantes preferiram o não anonimato e optaram por compartilhar informações pessoais durante a
pesquisa.
 
Participantes
As três participantes trabalharam em um ou mais níveis da Educação Básica. Quando matriculadas em programas
acadêmicos, elas também acumularam a função de professoras assistentes no Ensino Superior. No entanto, a
discussão sobre suas narrativas não ocorreu nos locais de trabalho, mas à distância através do website do grupo e em
espaços públicos em várias regiões de São Paulo. A seguir, apresentamos a “visão de mundo” compartilhada por cada
participante:
 
Profa. Carla
Mestre e Doutoranda em Psicologia Escolar (USP, São Paulo); trabalha desde 1998 na
Educação Infantil e no Ensino Fundamental na rede privada da cidade de São Paulo; tem
experiência docente no Ensino Superior; casada e tem uma filha; branca de etnia polonesa,
heterossexual, católica e acredita na espiritualidade do universo regido por energias; suas
crenças são baseadas nos princípios: amor, fé e sinceridade.
Profa. Luciana
Pós-Doutoranda em Educação (UFS, São Cristóvão-SE), Doutora em Educação, Mestre e
Especialista em Educação Física Escolar; trabalha desde 1996 no Ensino Fundamental e Médio
na rede pública municipal da cidade de São Paulo; tem experiência docente no Ensino
Superior; casada, sem filhos; negra, cristã católica; suas crenças são baseadas nos princípios:
esperança, coragem e alegria.
Profa. Tiemi
Mestre em Educação Física (USP, São Paulo); trabalha desde 2006 no Ensino Fundamental e
Médio na rede pública estadual da cidade de São Paulo; tem experiência docente no Ensino
Superior; casada e tem dois filhos; etnia japonesa, heterossexual, católica apostólica romana;
suas crenças são baseadas nos princípios: Deus, amor ao próximo, família, amigos, trabalho,
realização profissional e ensino.
Tabela 1. Breve biografia das professoras-pesquisadoras participantes.
 
Processo de produção e de análise das narrativas
As narrativas[2] foram escritas pelas professoras no âmbito das suas próprias discussões em grupo e foram acordadas
nos seus interesses coletivamente, sem qualquer pedido específico pelo pesquisador para os fins desta investigação.
Antes da produção das narrativas, as professoras discutiram métodos (auto)biográficos e consideraram que as suas
experiências compartilhadas poderiam ser ressignificadas se elas escrevessem sobre suas trajetórias. Em seguida, as
professoras tentaram identificar, nas escolhas feitas em suas próprias vidas, como se tornaram as professoras que são.
Cada participante foi convidada a contribuir com a sua (auto)biografia para a análise compartilhada. Não houve qualquer
padronização prévia sobre como escrever as narrativas e as temáticas identificadas através da análise surgiram após o
processo de escrita. Utilizamos a estratégia de triangulação para a análise interpretativa (ALVES-MAZZOTTI;
GEWANDSZNAJDER, 1998), estabelecendo relações entre os temas que emergiram das narrativas e as perspectivas
pessoais das professoras a partir das entrevistas e grupos focais.
 
Resultados e discussão
Ao revisitar as suas histórias através das narrativas, as participantes buscaram a consistência de seus modos de
ensino, analisando-os sob a luz das teorias educacionais. Elas se preocuparam com a geração de dados empíricos de
suas práticas e, ao mesmo tempo, utilizaram as narrativas para compartilhar suas histórias de vida. Com isso, as
professoras também potencializaram a emergência de saberes sobre si. Foi um passo necessário para a organização
dos planos de carreira que cada professora elaborou no âmbito do grupo, enquanto refletia sobre o seu
desenvolvimento profissional e razões para ingressar e permanecer no grupo de professores-pesquisadores. Esta
atividade foi relacionada com o planejamento da carreira docente, com dois sentidos temporais: (1) a (auto)biografia
seria sua trajetória até o presente e (2) o planejamento de carreira seria sua projeção para o futuro.
Através dessas atividades, as participantes adentraram espaços de reflexão sobre suas identidades profissionais como
professoras, o que se relaciona com a noção de profissionalismo nas teorias educacionais contemporâneas
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(CONTRERAS DOMINGO, 2001). As participantes associaram a coerência das suas práticas à noção de autonomia,
exercendo-a no grupo e ampliando-a no espaço interativo de tomada de decisão coletiva sobre o seu trabalho nas
escolas. Acreditamos que o processo de “negociação” em relação às condições do ensino na escola, por algumas
participantes, aponta para limites no sentido da autonomia em cada contexto situado em que trabalham.
As participantes relataram problemas por meio de um processo sistemático de reflexão, tentando compreender os seus
próprios modos de “ser professora”. Suas narrativas apontaram cinco temas com conexões importantes: acadêmicas,
escolares, famíliares, socioculturais e trabalhistas. Os temas predominantes foram relacionados à “família” e ao “meio
acadêmico”, o que indica que, por um lado, as experiências formativas foram cruciais no processo de desenvolvimento
profissional das professoras. Por outro lado, a relação com a família também teve uma influência decisiva no
planejamento de carreira das professoras.
Apoiando-os em Gauthier et al. (1998), entendemos que os saberes docentes têm singularidades, natureza social e
ajudam a determinar formas de relacionamento entre os professores, considerando a perspectiva temporal (incluída na
vida de cada professor) e relacional (evidenciada na família e nas conexões acadêmicas). De acordo com Gauthier et al.
(1998), o conhecimento da ação pedagógica legitimada por pesquisa é atualmente o saber menos desenvolvido no
conjunto dos saberes docentes, que também é composto pelo saber disciplinar, curricular, acadêmico, da experiência e
da tradição pedagógica.
Paradoxalmente, Gauthier et al. (1998) apontam que o conhecimento da ação pedagógica é o mais necessário para a
profissionalização do ensino, sendo dotado de dimensões epistemológica e política. Alguns aspectos formativos e sobre
o planejamento permanente da carreira também foram abordados nas narrativas. Uma participante mencionou o
relacionamento de seu planejamento do ensino com a pesquisa-ação, associada à estruturação da carreira e com seus
projetos de pesquisa em colaboração. De acordo com Elliott (1994), isso pode ser uma indicação de que a professora
vislumbrou a pesquisa-ação como o seu método de trabalho, o que é uma característica fundamental na compreensão
da Elliott sobre ser um(a) “professor(a)-pesquisador(a)”.
Contreras Domingo (2001) contribui para a compreensão do plano de carreira das professoras, uma vez que caminha
em direção ao aprimoramento da prática profissional. As participantes enfrentaram questões relativas ao
profissionalismo e à profissionalização conforme suas carreiras avançaram, assim como encontraram incerteza
profissional e conflitos.
No entanto, percebemos que os desafios para executar coletivamente o trabalho ainda aparecem como desafios para as
participantes, seja por questões que se referem ao profissionalismo, ou questões estruturais dos sistemas de ensino,
como os contextos enfrentados nas redes públicas e privadas de escolas localizadas na região metropolitana de São
Paulo. As participantes pareceram comprometidas e preocupadas em resolver tais desafios juntas, apoiadas pelo grupo,
quando questionaram a qualidade, o rigor e a excelência do seu trabalho e as possibilidades de intervenção.
Controversamente, as ações mais incisivas por parte das participantes demandou o seu afastamento temporário dos
locais de trabalho: para pesquisarem os problemas emergentes de seu cotidiano de trabalho nas escolas e
qualificarem-se em programas de Pós-Graduação, ou para formarem novos professores no Ensino Superior, ou para
coordenarem os esforços dos pares em cargos administrativos e burocráticos, ou para desenvolverem propostas
curriculares para subsidiar políticas públicas orientadas por práticas concretas de ensino.
 
Conclusão
Concluímos que as narrativas das professoras revelaram influência mútua do meio acadêmico e de questões familiares.
Contudo, para as três participantes houve predominância da família como o aspecto mais importante em sua trajetória.
Por um lado, as experiências acadêmicas foram notáveis &8203;no processo de desenvolvimento profissional para os
participantes. Por outro lado, as rotinas diárias vivenciadas com a família também foram decisivas para a planificação da
sua carreira. Consideramos que essas características permearam a identidade profissional e o senso de
profissionalismo assumido pelas participantes.
As narrativas têm permitido às participantes investigarem o seu ensino “de dentro” e o grupo funciona como uma
“comunidade de conhecimento” (CRAIG, 1995a, 1995b), com parcerias colaborativas entre seus membros. As narrativas
permitiram acessar a trajetória de vida das participantes em suas próprias reflexões, de acordo com suas “próprias
palavras”. Notamos também que a escrita das narrativas foi associada ao planejamento de carreira de cada professora.
Como sugestão para futuras investigações, propomos que os saberes compartilhados nessa comunidade sejam
aprofundados.
A nossa principal conclusão é que as narrativas (preferencialmente combinadas com outras estratégias de pesquisa)
contribuíram para compreender a perspectiva das participantes como posições não lineares, referindo-se à
complexidade do seu pensamento em relação ao ensino como prática situada e contingente (OVENS; HOPPER;
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BUTLER, 2013).
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