
Joaquim Machado

FEP-UCP . PORTO

O trabalho cooperativo 

entre docentes



A pessoa e o professor

EU PROFESSOR
PROFESSOR 

N

Os professores são 
individualistas?

O professor na escola
Estabelecimento (s)

Estruturas
Órgãos



São os professores individualistas?

• Com base no meu estudo sobre professores, diria que não 
são os professores que são individualistas (não uma questão 
de “essência cultural” do grupo), existem é espaços 
instituídos na escola que obrigam e fomentam a 
privatização das relações sociais ou situações sociais que 
levam à informalização individualista do quotidiano. Deste 
modo, o individualismo, quando existe (sempre ao lado de 
dimensões de coletivização das ações do grupo) não é uma 
questão de relações sociais nos quadros organizacionais 
escolares e nas conjunturas políticas vigentes.

Caria, 2001, p. 203



A disciplina e a turma como pilares 
organizativos da escola

Saberes Alunos

Disciplina
Programa

Classe/Turma



Padrões de trabalho docente

Padrão tradicional

Espaço Sala de aula

Tempo Tempo de aula

Modo de trabalho - Trabalho solitário em casa

- Execução na sala de aula

Conceitos e princípios:
- Privacidade pedagógica
- Soberania na sala de aula 
- Não interferência

Isolamento  
profissional 

[compartilhado]



Padrões de trabalho docente

Padrão colegial

Espaço Sala de reuniões

Tempo Tempo de reunião

Modo de trabalho - Regulado administrativamente

- Deliberações coletivas

- Resultados previsíveis

Conceitos e princípios:
- Coordenação 
- Colegialidade
- Colaboração

Colegialidade 
[forçada]no ensino



Trabalho em equipa
Níveis de interdependência dos professores

Instalações e 

equipamentos

Material 

pedagógico-

didático

Ideias Práticas Alunos

Procura ocasional de ideias, soluções ou 
confirmações

Procura e disponibilidade para ajuda e apoio 
mútuo

Partilha de materiais, e de métodos ou troca 
de ideias e de opiniões 

Responsabilidade partilhada  pelo trabalho de 
ensinar

Predominância de 
independência completa

Interação episódica

Interação regular e 
abertura variada

Trabalho conjunto 
(colaboração)

Perrenoud, 2000 (adaptado)

Little, 1990 (adaptado)



Colegialidade docente

• A colaboração dos 
professores

• Determinação
empírica da 
colegialidade docente 
(Lima, 2002)

• O quê?

• Onde?

• Quando?

• Amplitude da interação

• Frequência da interação

• Abrangência da interação

O que dizem os estudos sobre colaboração e colegialidade docente:
Principalmente fora da sala de aula
Sem consequências para a prática do ensino


