«A colaboração tem-se revelado importante em campos como o
desenvolvimento de projectos curriculares ou a realização de
projectos de intervenção educativa centrados em problemas
específicos como a toxicodependência, questões ambientais ou a
salvaguarda do património. Sendo as organizações escolares
frequentemente marcadas por uma leitura rígida do currículo e
portadoras de uma cultura institucional caracterizada pelo
individualismo e a hierarquia é, muitas vezes, extremamente difícil ao
professor realizar um projecto educativo sem contar com a
colaboração de outros intervenientes, igualmente professores ou com
outros papéis no sistema. Se tudo isto é verdade para os projectos
educativos em geral, muito mais o será para os projectos de
investigação sobre a prática, cuja concepção, desenvolvimento e
divulgação envolvem um conjunto alargado e diversificado de
atitudes e competências e se deparam, na maior parte dos casos, com
muitos e inesperados obstáculos. Na verdade, para a realização de
uma investigação sobre a prática, a colaboração oferece importantes
vantagens, que a tornam num valioso recurso. São várias as razões
para que isso se verifique: Juntando diversas pessoas que se
empenham num objectivo comum, reúnem-se, só por si, mais
energias do que as que possui uma única pessoa, fortalecendo-se,
assim, a determinação em agir; Juntando diversas pessoas com
experiências, competências e perspectivas diversificadas, reúnem-se
mais recursos para concretizar, com êxito, um dado trabalho,
havendo, deste modo, um acréscimo de segurança para promover
mudanças e iniciar inovações; Juntando diversas pessoas que
interagem, dialogam e reflectem em conjunto, criam-se sinergias que
possibilitam uma capacidade de reflexão acrescida e um aumento das
possibilidades de aprendizagem mútua, permitindo, assim, ir muito
mais longe e criando melhores condições para enfrentar, com êxito,
as incertezas e obstáculos que surgem. Uma pessoa pode decidir
envolver-se num projecto colaborativo por diferentes tipos de razões:
por um interesse comum numa inovação curricular, para lidar com
uma turma difícil, para explorar um tópico novo ou avançar na
compreensão de uma certa problemática, para ter a oportunidade de
trabalhar com alguém com quem há relações pessoais previamente
estabelecidas, ou até como estratégia para alterar as relações de poder
na instituição (Boavida, 2001). Num mesmo grupo podem juntar-se
pessoas levadas por razões diferentes, mas que encontram uma
plataforma de entendimento comum. A verdade é que um grupo
colaborativo nem sempre é fácil de instituir e de manter em
funcionamento, mas, quando se estabelece com um objectivo e um
programa de trabalho claramente assumido, constitui um dispositivo
com um grande poder realizador.»
Boavida, A M. & Ponte, J. P. (2002). Investigação colaborativa:
potencialidades e problemas. In GTI (Org.), Reflectir e investigar sobre
a prática profissional (pp. 43-55). Lisboa: APM.
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