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Resumo 
Neste texto apresentam-se alguns resultados de um estudo sobre o impacto do trabalho 
colaborativo no desenvolvimento do conhecimento didáctico de uma professora em 
Combinatória. O trabalho colaborativo centrou-se na planificação e reflexão da acção 
pedagógica de duas professoras e da investigadora, assumindo-se as suas experiências 
prévias como ponto de partida da sua própria mudança. No estudo adoptou-se uma 
abordagem qualitativa de estudo de caso e recolheram-se dados através de entrevistas, 
de um questionário ministrado aos alunos, da observação de aulas e das sessões de 
trabalho realizadas. 
O trabalho de planificação e de reflexão conjunta, bem como a observação de aulas 
pelas docentes, numa perspectiva colaborativa, constituiu por si só um processo de 
mudança profissional docente. Além disso, a análise e reflexão realizadas revelaram a 
valorização pela professora de tarefas exploratórias, das estratégias espontâneas dos 
alunos e das ideias erradas. A par disto, verificou-se o desenvolvimento de uma 
consciência crescente de que a mudança de estratégias na prática lectiva é possível a 
partir do envolvimento e esforço pessoais, sustentada num trabalho realizado em 
conjunto. 
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1. Introdução 

A Combinatória é leccionada pela primeira vez no 12º ano de escolaridade (Ministério 

da Educação, 2002), integrada no tema de Probabilidades e Combinatória, e é 

considerado um tema difícil, quer pelos alunos quer pelos professores (Silva, Fernandes 

& Soares, 2004). 

O grupo de trabalho colaborativo que se formou, constituído por duas professoras e pela 

investigadora, teve como objectivo comum aprender para fazer melhor, através da 

análise, reflexão e questionamento das práticas, aprendendo a partir dos saberes e das 

práticas dos outros e partilhando experiências, numa tentativa de superar conjuntamente 

as dificuldades encontradas. 
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2. O ensino da Combinatória 

Aos alunos devem ser dadas oportunidades de explorar situações que envolvam 

problemas combinatórios sem instrução directa, pois os problemas combinatórios 

permitem uma variedade de soluções e representações de abordagem, permitindo-lhes, 

com o mínimo de conhecimento do conteúdo, trabalharem para atingirem uma solução 

(English, 2005). 

Batanero, Godino e Navarro-Pelayo (1994) consideram que o ensino de novos 

conceitos deve ser precedido de uma pormenorizada investigação, pois o significado 

matemático é alcançado através de conexões entre a nova ideia e os conhecimentos 

prévios dos alunos. 

Segundo os mesmos autores, perante um problema de combinatória, é importante que se 

dê aos alunos tempo suficiente para que investiguem as possíveis soluções utilizando 

todos os meios, e os professores devem desafiar os alunos a “inventarem as suas 

próprias representações” (p. 118), incluindo o uso de desenhos, tabelas, listagens 

sistemáticas e não sistemáticas e modelos concretos (English, 2005). 

3. O conhecimento profissional do professor 

O conhecimento do professor integra competências pedagógicas que vai desenvolvendo, 

ao longo da sua experiência, para constantemente aplicar a outros conteúdos que 

pretenda leccionar. Sendo assim, poderemos caracterizar o conhecimento didáctico 

como sendo um conhecimento transversal, intrínseco e que se alimenta da acção, da 

investigação, da reflexão constante sobre a acção (Schön, 1987) e da sua 

problematização. Ao investigar, o professor apropria-se de teorias que lhes permitem 

contornar problemas da sua prática, incitando, desta forma, a possibilidade de mudança 

e transformação. Porém, sem motivação, envolvimento e empenho, é difícil imaginar 

qualquer transformação significativa. 

Ponte e Santos (1998) advogam que na prática pedagógica do professor se destacam 

“quatro domínios, que constituem o núcleo do conhecimento profissional” (p. 4), que 

Varandas (2000) denomina de conhecimento didáctico: conhecimento do conteúdo; 

conhecimento do currículo; conhecimento sobre a aprendizagem e conhecimento 

instrucional. 

O conhecimento do conteúdo refere-se ao conhecimento disciplinar, incluindo a visão 

que se tem sobre a natureza e a estrutura do conteúdo. Para Ponte (1999), “o professor 



168 

não tem de conhecer estes conteúdos do mesmo modo que o cientista, mas de um modo 

diferente. Muito em especial tem de conhecer as boas maneiras de os tornar 

compreensíveis e relevantes para os alunos” (p. 61). 

No conhecimento do currículo inclui-se o conhecimento dos objectivos e métodos, da 

articulação dos conteúdos elencados no programa oficial da disciplina e dos materiais e 

recursos a partir dos quais se seleccionam as tarefas a propor aos alunos bem como o 

tempo de leccionação dos conteúdos. 

O conhecimento sobre a aprendizagem refere-se ao conhecimento que o professor 

possui sobre as capacidades dos seus alunos e como estes aprendem, e aos seus 

interesses e expectativas, para – adaptar a tarefa aos interesses dos alunos. 

Finalmente, o conhecimento instrucional refere-se aos saberes provenientes da prática e 

que orientam toda a actividade profissional do professor. É a partir dele que cada 

professor organiza as tarefas de acordo com os objectivos que se propõe alcançar e 

determina procedimentos de acção para cada tipo de situação emergente da sua prática. 

Nesta dimensão do conhecimento inclui-se a preparação e gestão das aulas, as formas de 

trabalho dos alunos e a avaliação. 

4. O trabalho colaborativo 

Um verdadeiro trabalho em colaboração assenta em ligações de apoio mútuo entre os 

docentes, onde se verifica um clima de confiança, disponibilidade para ouvir os outros, 

negociação, diálogo e respeito (Boavida & Ponte, 2002), permitindo analisar  

“criticamente as práticas existentes, procurando melhores alternativas e trabalhando em 

conjunto, arduamente, para introduzir alterações e avaliar o seu valor” (Fullan & 

Hargreaves, 2001, p. 102), possibilitando aos professores sustentar e enfrentar situações 

imprevisíveis e incertas da sua profissão de forma mais confortável. 

Formas de colaboração profissional entre professores segundo Little (1990): 

Narrar e procurar ideias: Cada professor preserva a sua individualidade, trocando 

esporadicamente materiais didácticos, não se expondo aos outros. 

A ajuda e apoio: Normalmente, existe sempre um professor mais experiente do que 

outro no grupo, e é a esse que o colega poderá solicitar ajuda e apoio. 
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Partilha: Corresponde a um intercâmbio de materiais, métodos e trocas de ideias e 

opiniões. No entanto, a partilha do trabalho que se desenvolve pode ser restrita, 

evidenciando ao outro apenas o que lhe convém (Lima, 2002). 

Trabalho em co-propriedade: Encontros entre professores "firmados na 

responsabilidade partilhada para o trabalho de ensinar (interdependência), na ideia de 

uma autonomia colectiva, no apoio às iniciativas e liderança dos professores no que 

respeita à prática profissional e na afiliação ao grupo, fundadas no trabalho profissional" 

(Little, 1990, p. 519). Para Little “esta é a única forma de colegialidade verdadeiramente 

consequente no ensino” (Lima, 2002, p. 53). 

5. Metodologia 

Na investigação realizada adoptou-se uma metodologia de estudo de caso (Bogdan & 

Biklen, 1994). Para além das actividades de planificação – adaptação, escolha e 

discussão de tarefas a implementar, e de reflexão sobre a prática pedagógica, realizadas 

nas sessões de trabalho (ST), num total de 14, as professoras, por sugestão da 

investigadora, assistiram a algumas aulas uma da outra. Foram observadas 4 aulas a 

Maria, das quais 2 presenciadas também por Margarida, e 5 a Margarida, tendo assistido 

Maria a 3 delas. Relativamente à planificação das actividades a investigadora 

apresentou, inicialmente, uma proposta de tarefa à equipa (ST 2). A tarefa consistia 

numa adaptação do teste desenvolvido por Correia (2008), e com ele pretendia-se dar 

oportunidade aos alunos de explorarem problemas combinatórios antes da instrução 

(English, 2005). Para tal, administraram-no antes de começarem a leccionar o tema de 

Combinatória, na aula de apresentação. O objectivo era analisar e descrever as 

estratégias utilizadas pelos alunos e identificar factores potenciadores de uma 

aprendizagem significativa, culminando na adaptação das estratégias de ensino às 

estratégias reveladas pelos discentes. Perspectivámos, assim, a preparação de tarefas 

que levassem os alunos a estabelecerem relações entre as ideias que já tinham e os 

conhecimentos novos que iriam adquirir, como preconizado. 

Foram facultados pela investigadora vários textos de apoio de forma a sustentar 

teoricamente todo o trabalho que se desenvolveu. 

A organização da planificação das aulas emergiu nas sessões, com a elaboração de um 

guião orientador da acção para cada aula, pouco estruturado, onde constavam as tarefas 

introdutórias, adaptadas do teste, e as tarefas de desenvolvimento. As tarefas de 
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desenvolvimento integravam-se numa ficha que elaborámos em conjunto, a partir das 

várias propostas feitas pelos elementos da equipa. 

A investigadora, na interacção que manteve com as participantes, assumiu o papel de 

“observadora participante”, envolvendo-se nas actividades e dificuldades sentidas, sem 

nunca descurar o objectivo da investigação. Participou activamente na planificação de 

toda a acção, nas discussões e reflexões despoletadas a partir da acção, emitindo 

opiniões, juízos e sentimentos e exibindo uma postura sempre atenta ao discurso das 

professoras participantes, no sentido de procurar compreender as interpretações que 

estas faziam sobre episódios que se observavam, analisavam e discutiam. 

A recolha de dados efectuou-se entre Setembro e Dezembro de 2008. Os métodos de 

recolha de dados utilizados foram a observação, as entrevistas, as conversas informais e 

os documentos. Neste último caso incluem-se os questionários ministrados aos alunos 

no final da leccionação do tema, as notas de campo e os registos escritos produzidos 

pelas participantes. A primeira entrevista (EI) foi efectuada antes da leccionação da 

Combinatória, e teve como principais objectivos conhecer as perspectivas das 

participantes sobre a Combinatória, sobre o seu ensino e a sua aprendizagem. A última 

entrevista (EF) foi realizada após os vários momentos de prática e com ela pretendeu-se 

fazer um balanço da acção desenvolvida e aprofundar algumas questões, no sentido de 

obter mais informação acerca de aspectos menos elucidados que surgiram no trabalho 

de campo. No final da leccionação da Combinatória, as participantes ministraram os 

questionários individuais aos seus alunos, pretendendo conhecer a sua opinião acerca do 

decorrer das aulas implementadas e extraindo consequências que suportaram respostas a 

questões da entrevista final. 

Foram feitas gravações áudio e transcrições das entrevistas, de todas as sessões e das 

aulas assistidas, acompanhadas do registo de notas de campo. 

A análise de dados foi realizada de forma contínua durante o processo de recolha dos 

dados, organizando e interpretando os factos, numa perspectiva de regulação e aferição 

das questões de investigação (Bogdan & Biklen, 1994), e aprofundou-se após a 

conclusão da sua recolha. Nesta última fase foram construídos e estruturados os dois 

casos, definindo-se categorias de análise do conhecimento didáctico das participantes: 

conhecimento do conteúdo, conhecimento do currículo, conhecimento sobre a 

aprendizagem e conhecimento instrucional (Ponte & Santos, 1998; Varandas, 2000). 
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Neste texto apenas se apresentam os principais resultados sobre o impacto do trabalho 

colaborativo no desenvolvimento do conhecimento didáctico em Combinatória de uma 

das professoras, o caso de Margarida. 

Margarida, com 40 anos de idade e 15 de serviço docente, é licenciada em Ensino de 

Matemática e mestre em Educação, na área de especialização em Supervisão 

Pedagógica em Ensino da Matemática. A professora leccionava a turma de 12º ano, 

onde decorreu a investigação, desde o 10º ano. 

Margarida aceitou participar neste projecto, com a expectativa de que poderia constituir 

uma mais-valia para o seu crescimento profissional, incitada pela curiosidade de 

encontrar tarefas diferentes para propor aos alunos. Além de ter frequentado 

regularmente cursos de formação, participou em projectos, “estive cinco anos no 

acompanhamento do Ensino Secundário, e estou, este é o meu 3º ano, no 

acompanhamento do Plano da Matemática” (EI). 

6. Desenvolvimento do conhecimento didáctico de Margarida em Combinatória 

6.1. Conhecimento do conteúdo 

Margarida assumiu não ter um conhecimento muito aprofundado da Combinatória. Já 

na aprendizagem do tema, enquanto aluna, sentiu dificuldades e a aprendizagem que fez 

para poder ensinar decorreu do esforço de estudo pessoal e da experiência que foi 

desenvolvendo no próprio ensino. 

Sentia-me muito insegura, por isso também não queria transmitir essa 
insegurança para os alunos. Então escolhia exercícios mais simples, 
daqueles em que a contagem é praticamente directa. (EI) 

Sobre o trabalho colaborativo que desenvolvemos durante os três meses, referiu: 

A primeira ideia que eu tive quando começámos a ver as tarefas foi que 
sabia menos do que aquilo que eu pensava (…) quando temos que 
reflectir nas coisas noutra perspectiva, começamos a pôr em causa 
algumas concepções que tínhamos sobre alguns assuntos, inclusive: ‘Será 
que eu estava a pensar bem? Mas afinal por que é que eu pensava assim? 
Mas afinal isto é assim e não é como eu pensava? E porque é que agora 
se faz assim?’ (EF) 

Admitiu ter reaprendido o conteúdo, salientando o estabelecimento de relações entre as 

operações combinatórias e o ter dado sentido às fórmulas e aos procedimentos 

matemáticos. 
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[Com este trabalho fiquei] mais esclarecida. Uma coisa é ver os 
conteúdos e perceber, lá está, as ditas fórmulas, eu sei o que as 
combinações, o que é que estão a contar. Eu nunca tinha estudado e visto 
é a relação que no fundo existe entre as várias técnicas de contagem desta 
maneira. Nesse sentido ficou muito mais claro e foi muito importante. 
(EF) 

Margarida leccionou as combinações depois das permutações, pois nas sessões 

preparámos uma abordagem como é preconizado por DeGuire (1991), mas mostrou-se 

um pouco insegura na gestão da discussão das tarefas implementadas. Só na segunda 

aula é que as explicou como sendo a partição de um conjunto de dimensão n  em 

subconjuntos de dimensão p  e esclareceu as dificuldades que surgiram durante a 

primeira aula. 

Margarida tinha uma visão compartimentada e redutora da Combinatória, pois não 

reconhecia as relações existentes entre as operações combinatórias ensinadas. Quando 

questionada acerca da definição do conceito, ela respondeu: “São um conjunto de 

técnicas de contagem. Tem várias aplicações. Uma das aplicações mais imediatas é no 

cálculo de probabilidades. Na vida, ora bem, a Combinatória utiliza-se na teoria dos 

grafos, muitos problemas são resolvidos com Combinatória” (EI). 

Esta visão instrumental e acabada atribuída à Combinatória foi alterada na entrevista 

final, sustentando: 

A aplicação, para resolver problemas da vida real, isso está no currículo. 
Mas a Combinatória, serve para muito mais, ajuda os alunos a pensarem 
de forma lógica sobre situações. É importante no desenvolvimento 
pessoal e social do aluno. (EF) 

6.2. Conhecimento do currículo 

Margarida mostrou ter conhecimento sobre os currículos de Matemática, nomeadamente 

dos materiais curriculares alternativos para leccionar um determinado conteúdo: “O 

programa refere o uso de recursos, quer materiais e outros, de que nós não dispomos. 

Portanto, eu nunca consegui até agora cumprir o programa, eu consigo é abordar os 

conteúdos, agora cumprir o programa, não” (EF), consegue leccionar todos os 

conteúdos elencados, mas no seu entender, a escola não possui condições físicas que 

facilitem a concretização das orientações metodológicas dos actuais currículos de 

Matemática. 
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Esta docente considerou uma mais-valia o uso de jogos, de materiais, que usou nas suas 

aulas, considerando mesmo os manipuláveis como sendo adequados para uma 

aprendizagem com compreensão, ainda que seja ao nível do 12º ano, e, especificamente, 

no ensino da Combinatória. 

Além dos materiais, Margarida mostrou conhecer diferentes tipos de tarefas 

matemáticas que pode implementar na sala de aula, de acordo com o conteúdo e 

objectivo a que se propõe, referindo: “As que eu valorizo mais ainda são as 

investigações” (EI). Mas esta professora nunca tinha implementado uma tarefa aberta no 

ensino da Combinatória. Fê-lo pela primeira vez, quando na primeira aula que 

leccionou, assistida por Bárbara, concretizou uma tarefa exploratória introdutória à 

Combinatória. 

Não descura também a importância da resolução de problemas, destacando os 

problemas ligados à vida real, que os alunos gostaram de resolver expressando 

posteriormente essa satisfação, nas respostas às questões do questionário ministrado. 

Eles salientaram realmente os exemplos práticos, portanto, gostaram do 
tipo de problemas [que trabalhámos nas aulas], gostaram das abordagens, 
sentiram-nas muito práticas, muito ligadas ao dia-a-dia, o que é muito 
bom. Portanto, resumindo, os trabalhos em grupo, a valorização dos 
raciocínios, a descoberta, a dinâmica que surgiu na sala de aula” (ST 14). 

Tendo em conta os grandes objectivos do ensino do tema e das competências de ordem 

superior a desenvolver nos alunos, afirma: “Eu acho que [a Combinatória] permite aos 

alunos desenvolverem o raciocínio porque requer reflexão, concentração, comunicação, 

características também muito importantes para o estudo e para o desenvolvimento dos 

alunos” (EF). 

Durante a sua prática, verificou-se que a gestão do tempo constituiu o maior 

constrangimento com que Margarida se deparou “muitas vezes [os alunos] apresentam 

dificuldades ou fazem comentários inesperados, e eu tenho que depois no fundo 

trabalhar com três variáveis, que é: o tempo, as dificuldades inesperadas e o que eu 

preparei para aquela aula. E conciliar isto tudo é o mais difícil” (ST 10). Das cinco aulas 

só em uma, onde leccionou o triângulo de Pascal, é que cumpriu o plano estabelecido 

pois as tarefas propostas foram anunciadas por escrito, sob a forma de uma ficha 

sequencialmente orientada e bem organizada. Assim sendo, as situações que emergiram 

na aula foram previstas e controláveis não se desviando do plano traçado. 
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6.3. Conhecimento sobre a aprendizagem 

Margarida defende que os alunos têm de ter tempo para pensar acerca dos problemas de 

Combinatória. Esse seu ponto de vista foi afirmado na entrevista inicial e reiterado na 

entrevista final. 

Esta professora via as dificuldades sentidas pelos seus alunos à imagem da insegurança 

por ela experienciada neste tema e acrescentava: “eles só conseguem entender bem se 

conseguirem criar a situação, quanto mais não seja num desenho, ver que realmente isto 

acontece” (EI). 

Apesar de achar a Combinatória um tema de difícil compreensão para professores e 

alunos, ela distingue os alunos mais “espertos e muito vividos” como excepções. 

Os professores é que podem sentir mais dificuldades com esses alunos, 
porque tendo em conta as vivências deles, até os computadores que eles 
usam muito, o tipo de raciocínios que apresentam…, nós temos que 
pensar um bocadinho. Sabemos que está certo o resultado, mas pode estar 
mal o raciocínio. (EI) 

Margarida estava atenta aos alunos mais passivos e aos mais participativos, respeitando 

a sua aprendizagem, “surgiram alguns imprevistos e temos de ser muito rápidos, temos 

de pensar se vale a pena avançar, de que modo posso avançar e se devo… porque pões 

em causa a aprendizagem dos alunos” (EF).  

Os alunos adquiriram o hábito, durante a aprendizagem da Combinatória, de fazer uma 

exploração inicial das tarefas introdutórias ou de qualquer problema integrado nas 

tarefas de desenvolvimento, partilhando ideias em pequeno grupo e só depois de terem 

reflectido de forma autónoma é que se abria o diálogo ao grupo - turma. Nas respostas 

dos alunos ao questionário, passado no final da leccionação do tema, Margarida 

reconheceu a importância que eles atribuem à valorização das suas aprendizagens. 

Porque a motivação passa por aí. E se eles o dizem, (…), pessoas 
diferentes, com perspectivas diferentes… temos que crer que seja 
verdade. (…) O que podemos concluir é que os alunos precisam que seja 
valorizada a sua aprendizagem, não no sentido de dizer como é, mas 
apenas de lhes permitir fazer. (ST 14) 

Margarida mostrou ter um conhecimento profundo de como os seus alunos se 

relacionam, como se comportam, quais as suas capacidades e dificuldades e a forma 

como eles aprendem. Mesmo assim, quando leccionou as combinações verificou-se que 
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não conseguiu persuadi-los nem envolvê-los de forma significativa nas situações não 

previstas que ocorreram. 

6.4. Conhecimento instrucional 

Margarida referiu que, na planificação das suas aulas, tinha em consideração o 

programa, vários livros de texto e as características dos alunos. 

Na primeira entrevista, considerou uma aula adequada aquela em que se propunha 

construir um diálogo com os alunos ao longo dos 90 minutos; na Combinatória, referiu 

que passaria pela resolução de muitos exercícios. 

Para ultrapassar esta visão, nas sessões de planificação optámos por escolher tarefas 

mais abertas, no sentido de desafiar os alunos a verbalizarem os seus pensamentos e 

raciocínios, desenvolvendo-lhes a competência de comunicação, pois pretendíamos usar 

as suas ideias como base para o desenvolvimento da aula, “durante as aulas, preferia 

falar menos” (EF). Margarida envolveu-se com muita convicção, considerando tais 

tarefas preponderantes na criação de um maior envolvimento dos seus alunos, 

permitindo-lhes uma maior autonomia e gosto pela descoberta. 

Nas sessões, Margarida destacou, várias vezes, a importância da forma de questionar os 

alunos, sentindo necessidade de reflectir e partilhar com as colegas a preocupação de 

desenvolver esta competência. Também das aulas que observou a Maria, Margarida 

captou várias informações, que registou num pequeno caderno e procurou cruzar com o 

que se discutia nas reuniões de planificação e de reflexão no sentido de se tornar mais 

informada acerca do seu papel através do escrutínio da colega. 

No decorrer de uma aula, surgiu um episódio inesperado e Margarida, para não 

contrariar a tendência dos alunos e manter o normal decorrer da aula, teve de alterar a 

ordem dos assuntos a leccionar. Na sessão de reflexão sobre essa aula, assistida por 

Maria e Bárbara, emergiu o seguinte diálogo: 

Margarida: Nunca imaginei que a aluna também ia fazer aquela confusão 
toda. Ou seja, ela estava a dar uma interpretação completamente fora. 
Maria: Eles não perceberam que o C significava ‘com’ e o S ‘sem’, por 
isso não utilizaram. 
Margarida: Mas eles já estavam noutra onda. Passaram à frente a 
primeira parte. E nessa parte o que é que eu podia ter feito? Podia ter 
feito a ligação e depois ia para as letras e fazia a continuação. Como via o 
tempo a passar, pensei assim: ‘Bem, se eu continuo aqui com esta 
discussão, ficam aqui 90m’. A partir desse momento agarrei qualquer 
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coisa favorável do que eles estavam a dizer e disse: ‘Bem, vou mandar 
isto para o grupo’. Alguns grupos discutiram e eu fui-me apercebendo 
que alguns estavam a dizer as coisas certas, mas duma maneira insegura. 
Houve um grupo que me disse: ‘Oh professora, disse 2 minutos, só 
passou 1’, ou seja, eles realmente precisavam de mais tempo para 
conseguir compreender bem a situação. (ST 13) 

Embora Margarida, em anos anteriores, nunca tivesse trabalhado a Combinatória com 

os alunos organizados em grupos, fê-lo este ano lectivo, afirmando que “podemos 

mandar para casa, para fazerem o trabalho individual. Na sala, entre pequeno grupo e 

grande grupo, o confronto de ideias parece-me fundamental” (EF). 

Relativamente ao aproveitamento desta turma, classificado pela docente como 

suficiente, ela admitiu a possibilidade de a avaliação que implementou, através do teste 

intermédio, ter sido desajustado em relação ao tipo de prática desenvolvida nas aulas: 

“existe um fosso muito grande entre o que [os alunos] fazem nas aulas, como aliás 

vocês viram, e o que fazem no teste” (EF). A existência dos testes e exames exige dos 

alunos conhecimentos e capacidades que entram em contradição com o que se advoga 

no programa, em relação ao trabalho de grupo: 

Portanto, na aula, tentam perceber, são autónomos e envolvem-se, só que 
no teste, [como] eles estão muito habituados a fazerem raciocínios em 
conjunto, ali estão isolados e ficam mais nervosos. E como trabalham 
pouco em casa e individualmente, no teste não se verificam os resultados 
(ST 14). 

Quanto à aprendizagem por descoberta, quando o professor envereda por este tipo de 

prática apropria muito tempo e verifica que os alunos não adquirem a prática − o treino 

necessário, que os prepara para os exames, para o tipo de questões lá propostas, o que se 

torna contraditório. 

7. Conclusões  

No decurso do projecto, o trabalho colaborativo desenvolvido evoluiu da forma de 

partilha para o trabalho em co-propriedade (Lima, 2002; Little, 1990). A confiança e o 

bom clima de trabalho e de aceitação mútua, que foi crescendo com o tempo, e o início 

da leccionação da Combinatória facilitaram a emergência do trabalho em co-

propriedade, funcionando como apoio à necessidade que as participantes manifestaram 

em problematizar e questionar a sua acção através da investigação na acção e, 

consequentemente, conduzindo a reflexão para um nível mais profundo e geral, a 

reflexão sobre a reflexão na acção (Schön, 1987). Neste tipo de colaboração 
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encontraram-se respostas para colmatar problemas e dificuldades surgidas na sala de 

aula, a par de uma mudança de estratégias experienciadas nas suas práticas lectivas. 

Inicialmente Margarida tinha uma concepção redutora e tecnicista sobre a 

Combinatória. Margarida clarificou a sua compreensão acerca dos conceitos, fazendo 

abordagens mais abrangentes das operações combinatórias, estabelecendo relações entre 

elas como nunca tinha acontecido na sua prática anterior. 

Em anos anteriores, esta professora ministrava nas suas aulas tarefas fechadas – os 

exercícios. Durante este trabalho experienciou tarefas diferentes, mais motivadoras e 

desafiantes, quando valorizou as estratégias espontâneas dos alunos antes da 

leccionação do conteúdo – através do teste de Correia (2008), as ideias erradas, tarefas 

exploratórias e resolução de problemas ligados à vida real, prioridades estabelecidas nas 

sessões. A par disso constatou que o ensino deste conteúdo desenvolve várias 

competências de ordem superior preconizadas pelo currículo, entre as quais, comunicar 

ideias matemáticas, adquirir autonomia e resolver problemas. 

Margarida percepcionava que o uso de recursos tecnológicos na sala de aula motivava 

os alunos. O que mais a surpreendeu foi o facto da motivação dos alunos para a 

Combinatória passar precisamente pela valorização que a professora fez das suas ideias, 

fossem elas correctas ou erradas, e, sobretudo, explorando as erradas, discutindo-as, 

para chegarem às correctas. Enfatizou a importância da discussão entre os alunos, onde 

ocorre um confronto de opiniões e negociação de significados, para que o seu 

entendimento seja comum aos diferentes elementos que constituem um grupo. 

Margarida nunca tinha leccionado a Combinatória organizando os seus alunos em 

grupo, porque considerava que a sua insegurança no tema não lhe dava a confiança 

necessária para fazer este tipo de abordagem. Também nunca tinha trabalhado, durante 

tanto tempo seguido, com os alunos assim organizados. 

Valorizando o papel activo do aluno no decorrer da aprendizagem, mostrou sempre 

muita preocupação com o seu papel na gestão e orientação das discussões no grupo 

turma, no tipo de questões a colocar, sentindo-se satisfeita por ouvir os seus alunos e 

por se deixar influenciar pelas suas questões, que lhe alteravam a planificação e por 

vezes a conduziam para situações incertas de que desconhecia o desfecho. 

A adesão a novas estratégias na prática docente permite concluir que ocorreu alguma 

mudança, contribuindo para uma melhoria do conhecimento didáctico da participante. 
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Neste processo de mudança, a colaboração e a reflexão realizadas nas sessões foram os 

instrumentos fundamentais, como defende Polettini (1999, p. 194): “Reflectimos, 

reavaliando e reorganizando experiências vividas, no sentido de procurar orientação 

para experiências futuras, sendo nesta perspectiva muito importante a reflexão sobre o 

pensamento e a reflexão sobre a nossa prática e a prática dos outros”. 
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