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APRESENTAÇÃO 

A publicação da coleção Educação Matemática na Amazônia, 
iniciada em 2010, durante a realização do VII EPAEM – VII Encontro 
Paraense de Educação Matemática é mais um elemento que vem 
consolidar o movimento de educação matemática em nossa região. 
Essa publicação materializa um sonho de disponibilizar um espaço de 
divulgação da produção de conhecimentos no campo da educação 
matemática voltados à região amazônica. 

 
Consideramos importante apresentar aos estudantes de nível 

superior e professores da educação básica e superior da Amazônica 
um conjunto de obras diversificadas tendo em vista o avanço dos 
estudos sobre o campo da Educação Matemática nos diversos centros 
de estudos do país e agora, mais recentemente, na região. Nesse 
sentido foram organizados os 11 volumes da coleção Educação 
Matemática na Amazônia. 

 
Uma das metas estabelecidas pela diretoria regional do Pará é 

criar a versão eletrônica desta coleção, que será disponibilizada 
gratuitamente por meio do site da SBEM-PA, assim como, à 
publicação da revista eletrônica Educação Matemática na Amazônia 
em Revista. 

 
Os autores discutem o ensino de Análise Combinatória a partir 

da resolução problemas, procurando estabelecer um caminho 
metodológico que leve o aluno a consolidar essa forma particular de 
pensamento denominada de raciocino combinatório. 

 
 
 

      Miguel Chaquiam 
Natanael Freitas Cabral 
        (Organizadores) 
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INTRODUÇÃO 
 

Do final dos anos 90, século passado, até os dias atuais, os 
estudos interessados nas questões envolvendo o ensino-
aprendizagem de Análise Combinatória vêm se constituindo num 
forte campo de investigação com a finalidade de minimizar as 
dificuldades encontradas por alunos e professores. 

 
Os alunos sentem dificuldades ao se depararem com uma 

parte da matemática escolar que necessita de uma forma particular 
de pensamento, denominada de raciocínio combinatório. 

 
Os professores, na sua maioria, encontram-se fragilizados 

pela formação inicial que só considerava importante o profundo 
conhecimento matemático em detrimento das questões 
metodológicas para o ensino dos tópicos da matemática, estudados 
nas escolas. Com isso, eles procuram desenvolver um ensino de 
Análise combinatória apresentando a definição, seguida de exemplos 
e exercícios de fixação. Ou seja, sem proporcionar um caminho 
metodológico que leve os alunos ao desenvolvimento do raciocínio 
combinatório. 

 
A importância do desenvolvimento do raciocínio combinatório 

dos alunos está inserida numa melhor compreensão dos fenômenos 
que surgem no nosso cotidiano, na natureza e na possibilidade que 
eles terão de resolver problemas reais, como nos descreve os 
Parâmetros Curriculares Nacionais Para o Ensino Médio. 

 

As habilidades de descrever e analisar um grande número de 
dados, realizar inferências e fazer predições com base numa 
amostra de população, aplicada as idéias de probabilidade e 
combinatória a fenômenos naturais e do cotidiano são 
aplicações da Matemática em questões do mundo real que 
tiveram um crescimento muito grande e se tornaram bastante 
complexas. Técnicas e raciocínios estatístico e probabilístico 
são, sem dúvida, instrumentos tanto das Ciências da Natureza 
quanto das Ciências Humanas. Isto mostra como será 
importante uma cuidadosa abordagem dos conteúdos de 
contagem, estatística e probabilidade no Ensino Médio, 



Carlos Alberto de Miranda Pinheiro – Pedro Franco de Sá 

 
10 

 

ampliando a interface entre o aprendizado da Matemática e das 
demais ciências e áreas (Brasil, 1999, p. 257). 

 

Procurando seguir com os estudos acerca do ensino-
aprendizagem de Análise Combinatória este trabalho apresenta uma 
proposta de ensino, para ser desenvolvida junto aos alunos do Ensino 
Médio, fundamentada na teoria da resolução de problemas. Para isso, 
apresentamos algumas concepções de alguns autores sobre Análise 
Combinatória; em seguida apresentamos alguns estudos que 
envolvem o ensino de Análise Combinatória; na seqüência falamos 
sobre a metodologia da resolução de problemas e por fim 
apresentamos nossa proposta de ensino de Analise Combinatória 
seguida de nossas considerações finais.  
 
 
ALGUMAS CONCEPÇÕES SOBRE ANÁLISE COMBINATÓRIA 

 
Para Hazzan (1996), Análise Combinatória é a parte da 

Matemática que visa desenvolver métodos que permitam contar o 
número de elementos de um conjunto, sendo esses elementos 
agrupamentos formados sob certas condições.  Na leitura do autor, o 
assunto é visto como método. 

 
Magalhães e Oliveira (2004) consideram a Análise 

Combinatória um conjunto de técnicas de contagem. A utilização 
dessas técnicas permite saber quantos são os resultados possíveis de 
uma experiência, de quantas formas diferentes uma experiência pode 
ser realizada. 

 
Segundo Julianelli et al. (2007), a Análise Combinatória é um 

ramo da Matemática que estuda, fundamentalmente, a formação de 
agrupamentos de elementos, numa abordagem quantitativa, a partir 
de um determinado conjunto, sendo esses elementos submetidos a 
condições previamente estabelecidas. 

 
Já para Morgado et al. (1991), a Análise Combinatória é a 

parte da Matemática que analisa estruturas e relações discretas. A 
visão desses autores é mais geral porque eles não limitam a Análise 
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Combinatória aos estudos de arranjo simples, permutação e 
combinação simples. Para eles, esses conceitos permitem resolver 
somente problemas de combinatória que envolvem a contagem de 
certos tipos de subconjuntos de um conjunto finito, sem que seja 
necessário enumerar seus elementos. 

 
Como nossa proposta de ensino é para ser desenvolvida junto 

aos alunos do Ensino Médio, a nossa compreensão acerca do 
conceito de Análise Combinatória vai ao encontro das concepções 
que contemplam o uso de estratégias que são utilizadas para contar 
os agrupamentos que são formados a partir de um determinado 
conjunto.  

 
 
 
ESTUDOS SOBRE O ENSINO DE ANÁLISE COMBINATÓRIA 

 
A intenção de realizar um estudo acerca dos trabalhos 

desenvolvidos no campo do ensino-aprendizagem de Análise 
Combinatória decorreu da necessidade de conhecer trabalhos 
relacionados com nossa proposta de ensino. Dessa forma, 
procuramos analisar até que ponto o trabalho que estávamos nos 
propondo a desenvolver se diferenciava dos que estavam sendo 
desenvolvidos ou já concluídos. 

 
Encontramos uma boa quantidade de literaturas que tratam do 

tema. Em nossa análise, identificamos trabalhos que: 
 Investigaram as estratégias e as dificuldades dos alunos 

quando resolvem problemas de Análise Combinatória; 
 Investigaram sequências de ensino de Análise Combinatória. 
 
A seguir, apresentamos os trabalhos que analisamos tendo como 

foco principal os resultados alcançados pelos mesmos. 
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TRABALHOS QUE INVESTIGARAM AS ESTRATÉGIAS E AS 
DIFICULDADES DOS ALUNOS QUANDO RESOLVEM 
PROBLEMAS DE ANÁLISE COMBINATÓRIA 
 

Batanero et al. (1997) estudaram as estratégias nas 
resoluções de problemas combinatórios por estudantes com 
preparação matemática avançada. Os autores apresentaram um 
estudo sobre os processos de resolução de problemas combinatórios 
simples e compostos; os sujeitos da pesquisa foram quatro 
estudantes do quinto ano do curso de licenciatura em Matemática; os 
estudantes foram selecionados entre os que obtiveram maiores e 
piores resultados na resolução de 13 problemas combinatórios 
elementares apresentados a 29 estudantes em um questionário 
escrito. 

 
Os resultados apontaram que os estudantes mostraram 

dificuldades elevadas com os problemas, inclusive estudantes com 
uma sólida preparação matemática. Os bons resultados estão 
caracterizados pela identificação na resolução dos problemas, na 
compreensão da ordem, na repetição no enunciado dos problemas e 
na generalização e identificação da operação combinatória adequada. 
As causas de fracasso foram: a confusão sobre o tipo de elementos 
que se combinam; a falta de capacidade de enumeração sistemática 
e falhas na conclusão final, os conhecidos erros de cálculo. 

 
Em outro trabalho, intitulado Raciocínio Combinatório em 

Alunos do Ensino Secundário, Batanero (1996) e seus colaboradores 
consideram o quanto é importante analisar as variáveis que afetam 
os procedimentos e os erros dos alunos ao resolverem problemas 
combinatórios, mostrando como devem ser consideradas essas 
variáveis no aprendizado. 

 
Os autores descreveram e classificaram os problemas 

combinatórios simples segundo três modelos básicos: seleção, 
partição e colocação. Eles realizaram o trabalho com uma amostra de 
720 alunos, com idade de 14 e 15 anos, de nove escolas de Granada 
e Córdoba, utilizando como instrumento de pesquisa um grupo de 13 
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questões de Análise Combinatória. Dos alunos que participaram da 
pesquisa, 352 haviam recebido instrução acerca das operações 
básicas de combinatória e os outros alunos (368) não haviam tido 
contato com o referido assunto. 

 
Em relação às dificuldades dos alunos na resolução de 

problemas combinatórios, Batanero et al. (1996) referem as 
seguintes:  enumeração não sistemática, que consiste numa 
estratégia de tentativa e erro, sem qualquer procedimento recursivo 
que leve à formação de todas as possibilidades; uso incorreto do 
diagrama de árvore; erro de ordem, em que é considerada a ordem 
em situações em que é irrelevante ou não é considerada em 
situações em que é pertinente; erro de repetição, em que não é 
considerada a repetição dos elementos quando tal é possível ou é 
considerada em situações de impossibilidade; confusão quanto ao 
tipo de objeto, isto é, os objetos idênticos são considerados 
distinguíveis ou os objetos distintos são considerados indistinguíveis; 
e confusão quanto ao tipo de subconjunto em modelos de partição 
ou de distribuição, que consiste em distinguir subconjuntos idênticos 
ou em não diferenciar subconjuntos distinguíveis. 

 
Em Correia e Fernandes (2007), encontramos de forma 

sucinta uma descrição dos trabalhos que Piaget e Inhelder (1951), 
juntamente com o de Fischbein et al. (1975), desenvolveram sobre as 
dificuldades dos alunos em resolver problemas de Análise 
Combinatória. 

 
Segundo Piaget e Inhelder (1951): 

 

Atingido o período das operações formais, os adolescentes 
descobrem espontaneamente procedimentos sistemáticos de 
enumeração e de contagem combinatória. A aquisição de 
estratégias gerais de contagem, envolvendo operações de 
segunda ordem, verifica-se a partir dos 11-12 anos, no caso 
das combinações e dos arranjos, e as permutações não se 
completam antes dos 15 anos. A descoberta mais tardia das 
permutações deve-se, sem dúvida, ao fato de serem muito 
mais numerosas e implicarem o estabelecimento de uma 
relação segundo uma espécie de sistema móvel e reversível, 
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melhor dizendo, transformação da ordem a partir de elementos 
variáveis (Piaget e Inhedel apud Correia e Fernandes, 2007, p. 
1257). 

 

Fischbein et al. (1970) contestam esses resultados ao 
afirmarem que: 

 

Nem todos os sujeitos do estágio das operações formais eram 
capazes de descobrir o método de construir as combinações, 
nem sequer eram capazes de tratar satisfatoriamente os 
arranjos até a idade dos 13 anos e as permutações até à idade 
dos 14-15 anos,(...) a capacidade requerida para as operações 
combinatórias desenvolve-se  gradualmente, mas não fica 
completa durante este estágio (Fischbein et al., 1970 apud 
Correia e Fernandes, 2007, p.1257). 

 

As duas posturas apresentadas acima estão presentes em 
quase todos os trabalhos que nós revisamos e os resultados apontam 
que nem sempre os sujeitos no estágio das operações formais são 
capazes de descobrir métodos de construir as operações 
combinatórias, possibilitando a resolução de problemas de forma 
espontânea. Validando, assim, as investigações realizadas por 
Fischbein e seus colaboradores. Esses autores ainda defendem a 
instrução para que os alunos adquiram completamente as operações 
combinatórias. Enfatizando mais a questão da instrução (ensino), os 
autores a consideram uma necessidade, pois as crianças não 
desenvolvem técnicas combinatórias sozinhas, nem sequer no 
período das operações formais (11 ou 12 anos em diante). Porém, 
eles acreditam que nas operações concretas (7 a 11 ou 12 anos), 
algumas crianças podem desenvolver um raciocínio combinatório 
usando como recurso a árvore de possibilidades. 

 
Fernandes et al. (2004) investigaram as intuições de alunos 

do 12º ano de escolaridade, ao resolverem problemas de Análise 
Combinatória, apoiados teoricamente nos estudos de Batanero et al. 
(1996), Piaget e Inhelder (1951) e Fischbein et al. (1970). Da 
pesquisa, participaram 38 alunos que ainda não haviam passado por 
qualquer experiência de ensino formal de Combinatória. Os autores 
utilizaram um questionário, com cinco problemas que envolviam as 
seguintes operações combinatórias: permutação simples e com 
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repetição, arranjos simples e com repetição e combinação simples. 
Os resultados revelaram que os alunos têm intuições combinatórias 
muito limitadas em todas as operações estudadas, destacando-se 
apenas o caso em que está envolvido um pequeno número de 
elementos e onde a estratégia de enumeração (contagem direta) 
permitiu aos alunos chegar à resposta correta. Entre as operações 
combinatórias estudadas, em termos gerais, os alunos obtiveram 
resultados ligeiramente melhores nos arranjos com repetição e piores 
nas combinações simples. 

 
Em outro trabalho, Correia e Fernandes (2007) procuraram 

investigar as estratégias intuitivas de alunos do 9º ano de 
escolaridade na resolução de problemas de combinatória. A pesquisa 
foi desenvolvida junto a 27 alunos de uma turma do 9º ano de 
escolaridade, de uma escola secundária com 3º ciclo do ensino básico 
de uma cidade do distrito de Braga, em Portugal. Os autores 
empenharam-se em responder duas questões: Que estratégias 
utilizam os alunos do 9º ano de escolaridade na resolução de 
problemas combinatórios? E, Qual a influência dos fatores operação 
combinatória, número de elementos envolvidos na operação 
combinatória e desempenho em Matemática na experiência de 
aprendizado dos alunos em combinatória? 

 
Para Correia e Fernandes (2007), os alunos quando resolvem 

os problemas de combinatória utilizam com maior frequência a 
enumeração (contagem direta) como estratégia, seguida do uso da 
árvore de possibilidade.  A fórmula foi utilizada por 18% dos alunos 
consultados. Os autores observaram, também, que, quando ocorre 
nos problemas um aumento no tamanho da amostra dos elementos, 
as estratégias mais utilizadas pelos alunos passam a ser a menos 
usada. Diminuindo, assim, a eficácia nas respostas corretas dos 
alunos. No geral, a pesquisa desenvolvida por eles revelou que o 
maior fracasso dos alunos foi na resolução dos problemas de 
combinação simples. Nesses problemas, a dificuldade dos alunos 
residiu no fato de considerarem a ordem, tal como tinham resolvido 
os problemas de arranjos. 
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Procurando investigar os erros apresentados por estudantes 
na resolução de problemas verbais no campo da Análise 
Combinatória, Pacheco (2001) desenvolveu um trabalho dentro de 
uma abordagem qualitativa, com uma inspiração na análise cognitiva 
das produções escritas dos estudantes da terceira série do Ensino 
Médio, com idade entre 17 e 23 anos. Os alunos, sujeitos da 
pesquisa, ainda não haviam estudado Análise Combinatória. A 
pesquisadora desenvolveu aulas expositivas acerca do assunto e 
proporcionou aos mesmos que tivessem acesso a uma bibliografia 
diversificada do assunto. O desenvolvimento dessas aulas durou 6 
semanas, com alunos de escolas públicas de diferentes cidades do 
Estado de Alagoas. 

 
O objetivo do trabalho realizado por Pacheco (2001) foi 

confrontar as abordagens dos estudantes em diferentes tipos de 
problemas e buscar algumas explicações para possíveis performances 
nos diferentes casos e para os possíveis erros apresentados. Foram 
problemas do tipo simbólico “não-verbal”, “modelagem” e “verbais”, 
todos de Análise Combinatória. 

 
A questão central da pesquisa que Pacheco (2001) se propôs 

a resolver foi: Em que tipo de problema, simbólico “não-verbal”, 
“modelagem” e “verbais”, e em que extensão, os estudantes 
apresentam performances mais adequadas? 

 
Em suas conclusões, a pesquisadora aponta que existe uma 

relação direta entre o uso da fórmula e a inversão da natureza 
combinatória, isto é, todos os alunos que apresentaram essa inversão 
adotaram estratégia com o uso de fórmulas. 

Ao comparar seu trabalho com o de Medeiros (1992), a autora 
nos diz que: 

 

Diferentemente dos resultados obtidos no estudo realizado por 
Medeiros onde os adolescentes utilizaram bem mais a 
estratégia da listagem, tabelas e busca de padrões, a estratégia 
mais adotada pelos sujeitos desta pesquisa foi a do uso de 
fórmulas, tanto nas abordagens bem sucedidas como 
insatisfatórias (Medeiros apud Pacheco, 2001, p.230)  
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A pesquisa apontou que os alunos apresentaram êxito nas 
abordagens dos problemas do tipo não-verbal. Entretanto, isso não 
implicou um desempenho mais adequado nos problemas do tipo 
verbal. A autora acredita que uma boa habilidade com o uso de 
fórmulas não é suficiente para a resolução de problemas verbais que 
relacionam os conceitos de arranjo e de combinação com situações 
do dia-a-dia.  É necessário que o aluno tenha desenvolvido uma boa 
formação dos conceitos de arranjo e combinação para que saiba usar 
corretamente as fórmulas. 

 
Os trabalhos acima apresentados estão centrados nas 

dificuldades e nas estratégias dos alunos ao resolverem problemas de 
Análise Combinatória. Observamos, de uma forma geral, que os 
alunos apresentam acentuadas dificuldades em resolver os problemas 
de combinatória, mas o fato de não saber em diferenciar os 
problemas de combinação dos problemas de arranjo é a principal de 
todas as dificuldades. Essa questão nos fez refletir o quanto é 
importante uma aula destinada somente a fazer o aluno perceber a 
diferença entre os conceitos de arranjo e combinação. 

 
No que tange à questão das estratégias, entendemos, por 

meio dos resultados das pesquisas, que o uso da contagem direta 
dos agrupamentos e da árvore de possibilidades representa uma boa 
sugestão para iniciar uma aula de Análise Combinatória. Mas, 
mantendo a vigilância acerca do tamanho da amostra, como foi 
descrito anteriormente. Essa questão referente ao tamanho da 
amostra nos fez refletir que não podemos negligenciar o uso da 
fórmula. Pois, em casos em que a amostra é muito grande, o aluno 
vai precisar saber utilizar a fórmula, resolver problemas, 
principalmente, os de combinação. Sendo assim, passamos a 
acreditar na importância de desenvolver uma aula em que o aluno 
participasse intensamente da construção das fórmulas de arranjo e 
de combinação. 

 
Esses trabalhos tiveram forte influência na fase de elaboração 

de nossa sequência didática. Construímos uma aula somente para 
diferenciar o arranjo da combinação, sem a apresentação das 
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fórmulas usadas em cada uma das operações combinatórias. No 
desenvolvimento das aulas de arranjo e combinação, utilizaremos um 
método de ensino que envolva os alunos completamente no processo 
de construção das fórmulas do arranjo e da combinação, 
diferenciando dos métodos que apresentam as fórmulas prontas. 

 
Para conhecermos melhor outros métodos de ensino 

elaborados para a Análise Combinatória e verificarmos até que ponto 
nossa proposta de ensino se diferenciava das que já haviam sido 
desenvolvidas, apresentamos a seguir os resultados de outras 
pesquisas. 
 
 
TRABALHOS QUE INVESTIGARAM SEQUÊNCIAS DE ENSINO 
DE ANÁLISE COMBINATÓRIA 
 

Sturm (1999) procurou investigar as possibilidades de um 
ensino de análise combinatória sob uma abordagem alternativa. O 
autor considera como “alternativa” uma abordagem de ensino que é 
desenvolvida diferentemente das abordagens tradicionais (valoriza a 
definição do conceito, seguido de exemplos, exercícios e o uso 
excessivo de fórmulas). Os objetivos descritos pelo autor foram: 
 Analisar uma proposta de ensino de análise combinatória e 

sua experimentação em sala de aula; 
 Identificar as possibilidades e limites com relação ao ensino-

aprendizagem da proposta no sentido de colaborar em futuras 
investigações sobre análise combinatória; 

 Contribuir para o trabalho de professores de matemática do 
Ensino Médio que busquem aprimorar sua formação em 
relação ao ensino-aprendizagem de análise combinatória. 

 
A proposta elaborada por Sturm (1999) abordou os seguintes 

tópicos: arranjo, permutação e a combinação, sem repetição de 
elementos. Foi desenvolvida por meio de resolução de problemas, 
com 33 alunos de uma escola particular da rede privada de ensino da 
cidade de ITU-SP. As aulas aconteciam no turno da noite e foram 
divididas nas seguintes etapas: 
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 Formalização com problemas de contagem em geral (4 aulas) 
Nesta etapa, o professor apresentou inicialmente quatro 

problemas, como o lançamento de uma moeda, o número de 
maneiras diferentes pelos quais uma pessoa vai de uma cidade A até 
uma cidade B e da composição de números a partir de alguns 
algarismos. Houve necessidade de intervenção do professor, porém o 
mesmo a realizou dialogando com a turma e resolvendo por definitivo 
o problema contando com a participação da fala dos alunos, isto é 
considerado pelo pesquisador como um processo de interação. Após 
a resolução dos problemas foi proposto outro grupo de quatro 
problemas retirados do chamado “cadernão da escola”.  

 
 Estudo da anotação fatorial (pouco mais de uma aula) 
O professor iniciou esta etapa esperando que os alunos tivessem 

percebido que a multiplicação tem um papel importante no estudo de 
Análise Combinatória. Dessa forma, propôs quatro problemas e o 
primeiro é para saber o número de anagramas da palavra “GRAU”, o 
segundo, para formar números com 5 (cinco) algarismos dado um 
conjunto com cinco números e os problemas seguintes são para 
calcular o fatorial de um determinado número e simplificações com 
fatorial. O autor considerou que esta etapa não foi produtiva, pois 
teve que apresentar o fatorial sem que os alunos tivessem observado 
as variantes necessárias à formação desse conceito. 

 
 Levantamento e observação das características dos problemas 

que determinam seu modo de resolução (3 aulas) 
Para o professor, as características que determinam o modo de 

resolução dos problemas foram: ordenação dos elementos, aplicação 
direta do princípio multiplicativo, aplicabilidade do diagrama de 
árvore. Nessa fase, foi elaborada uma lista de exercícios- oito 
problemas - com o intuito de contemplar os diferentes temas, de 
modo que, a partir dela, fosse possível um levantamento das 
características e na fase seguinte, a classificação dos problemas de 
Arranjo, Permutação e Combinações. Os problemas foram resolvidos 
em duplas e o autor considera que foi possível levantar as 
características de cada um dos tipos de problemas. Os alunos 
demonstraram compreender, de maneira geral, a importância da 
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ordenação dos elementos nos agrupamentos e a necessidade de 
saber se há ou não repetição de elementos. Vale ressaltar que nessa 
etapa o professor desenvolveu o processo de ensino da mesma 
maneira que foi desenvolvido nas etapas anteriores. 

 
 Relação das características (modo de resolver) com os temas 

em si e formalização dos conceitos: arranjo, permutação e 
combinação (8 aulas) 

Nesta última etapa, o professor utilizou 20 problemas envolvendo 
respectivamente Arranjo, Permutação e Combinação. Segundo o 
autor, os alunos estavam familiarizados com sua estratégia de ensino 
e com problemas de contagem. Dessa forma, tornou-se fácil 
apresentar à turma as particularidades de cada um daqueles métodos 
de contagem e a apresentação de suas fórmulas. O pesquisador 
ressalta que não apresentou a fórmula 

)!(!
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 , pois o 

mesmo considera mais didático para este momento usar 

!
,

, p
AC pn

pn
  deixando a outra fórmula para aplicação em Binômio de 

Newton. 
 

As aulas se diferenciaram do método tradicional pelo fato de 
as definições não serem apresentadas inicialmente. No entanto, o 
professor apresentou e resolveu os problemas propondo uma 
estratégia didática concentrada na interação dos alunos com a 
resolução dos mesmos, que, a princípio, eram resolvidos pelo próprio 
professor.  

 

É verdade que os exercícios contidos na proposta podem ser 
considerados um tanto tradicionais. No entanto, a proposta se 
diferencia da maioria da prática vigente, no sentido de se 
experimentar uma mudança na relação do professor e dos 
alunos com a Análise Combinatória, mais precisamente no 
modo como aquele apresenta e discute cada tema (arranjo, 
permutação e combinação), primeiramente apresentando 
exercícios para depois chegar às sistematizações (Sturm, 1999, 
p.81). 
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A metodologia de pesquisa empregada no trabalho de Sturm 
(1999) teve uma abordagem qualitativa e utilizou como instrumentos 
de coleta de dados: um caderno (diário) no qual o professor realizava 
anotações sobre o que tinha ocorrido durante as aulas; as avaliações 
dos alunos (duas provas escritas); um questionário para saber as 
concepções dos alunos quanto ao trabalho desenvolvido pelo 
professor-pesquisador. 

 
Em suas conclusões, Sturm (1999) considerou que a proposta 

teve um efeito positivo e destacou alguns aspectos: 
I. Os alunos trabalhavam durante todo o dia e mesmos assim 

participavam intensamente da pesquisa; 
II. Os alunos demonstraram ter compreendido a “potencialidade” 

do Princípio Fundamental da Contagem na resolução de problemas 
combinatórios; 
III. Os alunos passaram a ver as fórmulas de arranjo e permutação 
como apenas mais um auxílio na resolução dos problemas, pois os 
mesmos perceberam que as fórmulas decorrem do modo direto do 
Princípio Multiplicativo. 

  
É importante ressaltarmos o valor do trabalho desenvolvido 

por Sturm (1999). Foi a primeira dissertação de mestrado no Brasil 
que teve como objeto de estudo o ensino-aprendizagem de Análise 
Combinatória. Portanto, entendemos que os trabalhos que procuram 
investigar novos métodos para o ensino de Análise Combinatória 
representam um avanço nesse campo de investigação, que teve em 
Sturm (1999) sua fundação. 

 
Avançando nesse sentido, Esteves (2001) construiu duas 

sequências de ensino centralizadas na formação do conceito ligado à 
operação de Análise Combinatória, como a intenção de estudar a 
aquisição e o desenvolvimento dos primeiros conceitos de análise 
combinatória em adolescentes com 14 anos de idade, cursando a 8a 
série do Ensino Fundamental. 

 
A primeira sequência, considerada tradicional, foi aplica a uma 

turma de alunos da segunda série do Ensino Médio que a autora 
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define como grupo de referência. A turma foi formada por 28 alunos 
com idade de 16 anos. 

 
A segunda foi elaborada por meio de situações-problema e 

desenvolvida junto a um grupo experimental de alunos da 8a série do 
Ensino Fundamental, que nunca haviam tido contato com Análise 
Combinatória. Foram utilizados, em alguns casos, materiais concretos 
para resolver as atividades. Nessa etapa, a professora contou com 14 
duplas de alunos. As situações-problema, inicialmente, envolveram 
apenas contagens diretas e depois o princípio fundamental da 
contagem até a institucionalização dos agrupamentos simples, sem 
suas respectivas fórmulas. 

 
 Esteves (2001) afirmou que a intenção da pesquisa foi a de 

formalizar o conceito, logo, não ocorreu treinamento com os 
algoritmos utilizados no ensino de Análise Combinatória. O estudo foi 
desenvolvido com alunos de uma instituição da rede particular de 
ensino da cidade de Santos, em São Paulo. Ambos os grupos foram 
submetidos a dois testes individuais: o primeiro, antes de ser 
introduzido o ensino de Análise combinatória, continha 10 questões 
do assunto; o segundo, após o contato com conteúdo, também 
continha 10 questões que possuíam similaridades com as questões do 
pré-teste. É importante ressaltarmos que a sequência de ensino do 
grupo não experimental foi desenvolvida pela própria pesquisadora 
durante 12 horas/aulas e a do grupo experimental foi desenvolvida - 
pela mesma - em horário extra-aula com uma hora de duração cada. 

 
O quadro abaixo apresenta, de forma resumida, a sequência 

de ensino aplicada ao grupo de experiência. 
 
Quadro 01: Sequência de ensino desenvolvida por Esteves (2001) 
Encontro 1: situações-problema que possibilitem o uso da 

contagem direta e induzam os alunos ao princípio multiplicativo. 
Encontro 2: situações-problema envolvendo o princípio 

fundamental da contagem. 
Encontro 3: continuação da resolução de problemas voltados 

para o princípio fundamental da contagem. 
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Encontro 4: situações-problema onde o princípio multiplicativo 
não é aplicável e institucionalização da árvore de possibilidades com 
representação de contagem 

Encontro 5 e 6: classificação de problemas. Dado um problema 
reconhecer as características que permitem diferenciar arranjo de 
combinação. 

Encontro 7: institucionalização de arranjo, permutação e 
combinação 

Fonte: Esteves (2001) 
 

A autora procurou responder às seguintes questões de sua 
pesquisa: Em função do ensino oferecido, os sujeitos demonstram 
progresso verificável no que tange ao campo conceitual considerado? 
Como pergunta derivada da primeira: Tal evolução se diferencia 
daquela observada no grupo de referência? 

 
O método misto (qualitativo-quantitativo) foi empregado na 

pesquisa durante a análise dos dados produzidos no pré-teste e no 
pós-teste. A abordagem metodológica utilizada foi qualitativa quando 
foram analisadas as aulas videogravadas e audiogravadas nas 
sequências de ensino. 

 
Esteves (2001) relatou que, no início da realização da 

sequência de ensino com o grupo experimental, houve certa rejeição 
dos alunos. Esses anunciavam que não haviam compreendido os 
enunciados das situações-problema e esperavam pela intervenção da 
professora. Porém, no final, a autora observou uma aceitação maior 
do novo método de ensino. 

 
Ao analisar as concepções apresentadas pelos alunos no pré-

teste e na sequência de ensino, a pesquisadora pôde classificar 
algumas que dificultavam a aprendizagem dos tópicos da Análise 
Combinatória. 

I. A falta de um procedimento recursivo que os levasse à 
formulação de todas as possibilidades. Isso acontecia quando os 
alunos resolviam problemas por enumeração, mediante tentativas e 



Carlos Alberto de Miranda Pinheiro – Pedro Franco de Sá 

 
24 

 

erros, principalmente, nos casos em que a formação de todas as 
possibilidades se tornava exaustivos. 
II. A resposta injustificada e errônea. Algumas vezes, os alunos 

apresentavam uma solução numérica errônea, sem explicar de onde 
veio tal número ou ainda sem indicar o caminho percorrido para 
encontrá-lo. 
III. O não uso da árvore de possibilidades ou sua construção 
inadequada, o que levava a uma interpretação errônea. 
IV. Nos problemas de permutação e arranjo, aparece a 

interpretação da palavra distribuir como dividir. 
V. Nos problemas de combinação e arranjo, os alunos 

confundiam os critérios que deviam ser usados em cada situação e, 
algumas vezes, decidiam considerar a ordem importante quando esta 
não era ou vice-versa. 

 
A pesquisa de Esteves (2001) aponta que os alunos pouco 

usavam a árvore de possibilidades, mesmo quando esta estratégia é 
proposta como sugestão nos problemas. Contudo, considerou que a 
sequência de ensino desenvolvida com o grupo experimental foi 
bastante proveitosa, como podemos constatar na seguinte citação: 

 

Durante a sequência, pudemos observar que os alunos 
evoluíram passo a passo com as representações das resoluções 
e com as discussões relativas aos processos de resolução 
usados. Acreditamos que a mudança na forma de se trabalhar 
com o conteúdo seguindo uma abordagem que procurou 
envolver o aluno através de situações reais, além do trabalho 
desenvolvido em duplas criou um ambiente favorável para tal 
comportamento (Esteves, 2001, p. 184) 

 

A autora, ao comparar as duas sequências de ensino, 
identificou que a que foi desenvolvida com o grupo experimental, 
mesmo sendo trabalhada fora do horário escolar, produzia mais 
interação entre o professor, o aluno e o saber matemático em jogo. 

 
Em suas considerações finais, Esteves (2001) considera que o 

estudo de Análise Combinatória deveria ser iniciado no Ensino 
Fundamental de forma significativa, sem apresentação de fórmulas, e 
que no Ensino Médio, o aluno pudesse ter esse conceito 
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institucionalizado, apresentando as fórmulas de forma significativa e 
não apenas como algoritmo que o leve a mecanizar e associar 
palavras-chave. 

 
Como podemos observar, o trabalho desenvolvido por Esteves 

(2001) possui algumas características de pesquisas clínicas, pois, os 
alunos foram submetidos, inicialmente, a um pré-teste e, após a 
aplicação da sequência, ocorreu um pós-teste. O interessante é que 
tal abordagem metodológica conduziu os resultados da pesquisa a 
alguns resultados encontrados nos trabalhos de Batanero, Fischbein e 
Fernandes já comentados anteriormente. 

 
A pesquisa de Esteves (2001) nos fez refletir sobre a 

importância da realização de um pré-teste e um pós-teste quando 
pretendemos investigar uma sequência didática de ensino. Pois, os 
dados coletados por esses instrumentos permitem perceber de forma 
clara se os alunos conseguem o não resolver os problemas. Mas, 
entendemos que a sequência didática precisa ser também analisada 
por dentro, da mesma forma que vimos em Sturm (1999). 

 
Seguimos procurando conhecer investigações que foram 

desenvolvidas para o Ensino Médio, utilizando a metodologia da 
resolução de problemas, e encontramos o trabalho de Rocha (2002). 
A autora procurou investigar um processo de resolução de problemas 
de Análise Combinatória apoiando-se essencialmente na aplicação do 
princípio multiplicativo. Esse processo de resolução de problemas 
centrou-se na análise da evolução do aprendizado dos alunos em 
relação à resolução de problemas de Análise Combinatória, à luz de 
influências de um método de ensino desenvolvido segundo 
pressupostos construtivistas. A pesquisa seguiu uma abordagem 
qualitativa de estudo de casos, desenvolvida junto a alunos do Ensino 
Médio das redes públicas e particulares de ensino, onde a 
pesquisadora atuava como professora da turma. 

 
O método de ensino de Combinatória proposto por Rocha 

(2002) seguiu as seguintes etapas: 
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Primeira Etapa: 
Apresentou aos alunos problemas básicos de contagem 

direcionados a fatos do cotidiano e que puderam ser resolvidos a 
partir do conhecimento prévio dos mesmos, sem formalização. 

 
Segunda Etapa: 
Apresentou aos alunos problemas mais complexos que 

envolveram os conceitos de Análise Combinatória. 
 
Terceira Etapa: 
Sugeriu aos alunos que criassem e resolvessem seus próprios 

problemas referentes à contagem. 
 
Quarta Etapa: 
Partiu do uso do princípio fundamental da contagem e 

resolveu problemas de permutação, arranjo ou combinação e depois 
deduziu as respectivas fórmulas.  

 
Quinta Etapa: 
Submeteu os alunos a uma avaliação formal. Essa teve que 

ser corrigida respeitando os diversos métodos de resolução 
apresentados pelos mesmos. 

 
O trabalho de campo foi desenvolvido com alunos de duas 

escolas, uma pública, Escola Técnica Estadual, em turmas do curso 
de Eletrônica, em 1998 e 2000, e outra escola particular em turma do 
Ensino Médio, em 2001. 

 
Quanto à caracterização dos sujeitos da escola pública, Rocha 

(2002, p.33) afirmou que:  
 

No que se refere ao conhecimento matemático, em geral todos 
apresentavam desenvolvidas ou em vias de desenvolver 
habilidades básicas de cálculo, assim como de aplicação de 
fórmula, pela ampla utilização destas ferramentas na resolução 
de problemas e exercícios propostos pelos professores da área 
técnica. 
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Sobre os sujeitos da escola particular Rocha (2002, p.35) 
afirmou que: 

 

A linha metodológica adotada pela escola não permite que 
mesmo o trabalho nas áreas de exatas, do Ensino Médio, seja 
desenvolvido de forma técnica, ou melhor, através de 
afirmações prévias seguidas de fórmulas de aplicação. O aluno 
já habituado a experimentar, levantar hipóteses, embasar-se no 
conhecimento para aceitar novo, observar para concluir, não 
aceita a introdução de um novo conhecimento por sua mera 
definição assim como a apresentação de fórmula sem o 
conhecimento de sua procedência.  

 

A autora utilizou como material de apoio os livros didáticos 
adotados pelas escolas. Esse material foi utilizado pelos alunos a 
partir da segunda aula. Esse fato, juntamente com as condições 
intelectuais dos sujeitos apresentadas acima e o método que estava 
em desenvolvimento, permitiu que a maioria dos alunos completasse 
o aprendizado de Análise Combinatória por meio do livro didático.  

 
Em seu trabalho, Rocha (2002) apresentou as fórmulas de 

arranjo e combinação aos alunos, após ter percebido que eles 
estavam em condições de acompanhá-la na construção da fórmula. A 
professora retomou os procedimentos de resolução de um problema 
resolvido pelo princípio multiplicativo e seguiu expondo aos alunos a 
forma como o fatorial pode surgir na resolução dada e depois 
apresentou a resolução toda na forma de fatorial. A última etapa foi a 
de substituição dos valores numéricos que estão na forma de fatorial 
pelas letras n e p. A letra n, para representar o número de elementos 
da amostra e p, para representar as etapas do problema. O mesmo 
aconteceu na apresentação da fórmula da combinação simples. 

 
Segundo a autora, os resultados da aplicação do método, 

tendo como referências as interfaces aluno-conteúdo, interação 
professor-aluno e as contribuições do princípio multiplicativo na 
resolução de problemas de Análise Combinatória foram: (1) permitir 
aos alunos interagir com o conteúdo de forma integradora; (2) 
observar o professor como um mediador entre o aluno e os 
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enunciados; (3) poder propor a implementação do ensino da Análise 
Combinatória de forma produtiva e satisfatória.     

 
Comparando o trabalho desenvolvido por Rocha (2002) e 

Sturm (1999), observamos três pontos a destacar:  
I. Ambos potencializam o princípio multiplicativo como a principal 

ferramenta para resolver problemas de Análise Combinatória no 
Ensino Médio.  
II. Rocha (2002) desenvolve seu método de ensino fazendo menos 

intervenções na aula do que Sturm (1999), que, de acordo com seu 
método, o professor deve resolver os problemas com alunos.  
III. A forma como as fórmulas foram apresentadas. No método de 
Sturm (1999), as fórmulas foram apresentadas de maneira direta 
pelo professor, sem uma construção significativa, diferentemente do 
método desenvolvido por Rocha (2002). Esta autora propôs 
condições para que os alunos pudessem acompanhá-la na construção 
das fórmulas básicas da Análise Combinatória.   

 
Apoiado na sugestão de Sturm (1999), de que o princípio 

multiplicativo é um importante recurso didático para o ensino de 
Análise Combinatória, Dornelas (2004) procurou: analisar as 
diferentes estratégias utilizadas pelos estudantes na resolução de 
problemas de Análise Combinatória; identificar os principais tipos de 
erros cometidos por estudantes no tocante à resolução de problemas 
de Combinatória; categorizar os tipos de erros cometidos; mensurar 
os erros categorizados; analisar a influência que uma compreensão 
significativa do princípio multiplicativo pode trazer para o 
desenvolvimento de habilidades e competências na resolução de 
problemas de Análise Combinatória; avaliar os estudantes com 
relação à compreensão e interpretação de problemas, formulação de 
hipóteses, previsão de resultados, seleção e execução de estratégias 
e desenvolvimento da capacidade de realizar retrospecto de 
resultados obtidos na resolução dos problemas. 

 
Dornelas (2004) propôs estabelecer uma categorização dos 

principais tipos de erros cometidos por alunos quando se deparam 
com o problema de contagem e sugerir uma metodologia adequada, 
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em termos didáticos e pedagógicos, com a utilização do princípio 
multiplicativo. Segundo o autor, a intenção é capacitar os alunos a 
desenvolver habilidades e competências necessárias no trato de 
resolução de problemas envolvendo contagem, no âmbito da Análise 
Combinatória.  

 
O estudo de Dornelas (2004) foi realizado em duas etapas, 

envolvendo alunos de três escolas - uma pública e duas privadas - da 
cidade do Recife. A primeira fase contou com a colaboração de 87 
alunos, na qual se buscou analisar os diferentes processos heurísticos 
utilizados na resolução de problemas de contagem, por meio de 
questionários (perguntas abertas e outro com problemas, ambos, 
envolvendo Combinatória). Na segunda fase, além da aplicação dos 
questionários citados - pré e pós-teste – foi executada uma ação 
didática pedagógica voltada a um aprofundamento do conhecimento 
do princípio multiplicativo e sua conseqüente utilização na resolução 
de problemas de contagem, com 12 alunos da 2a série do Ensino 
Médio de um dos colégios particulares.  

 
O autor, em suas conclusões, nos diz que a estratégia de 

resoluções dos problemas utilizada pelos alunos durante a 
investigação revela que o conhecimento, a criatividade e uma boa 
orientação didática podem provocar no estudante estímulos no 
sentido de elaborar e manifestar possibilidades de resolução que vão 
além do simples emprego de fórmulas, que são necessárias, segundo 
o autor, mas não suficientes para consolidar um aprendizado 
significativo.  

 
Ao contrário das outras pesquisas que investigaram 

sequências de ensino para a Análise Combinatória, Dornelas (2004) 
não elaborou a sequência de ensino desenvolvida em sua pesquisa. O 
autor utilizou as aulas do programa Telecurso 2000 – Ensino Médio, 
desenvolvido pela Universidade do Estado de São Paulo.  

 
No que tange ao ensino de Análise Combinatória para o 

Ensino Médio, podemos ter como contribuição as recomendações de 
Morgado et al. (2004): 
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Não faça fórmulas demais ou casos particulares demais. Isso 
obscurece as ideias gerais e torna as coisas mais complicadas. 
Quem troca o princípio básico da contagem por fórmulas de 
arranjo, permutação e combinações têm dificuldade de resolver 
até mesmo problemas simples; 
 

Aprenda e faça com que os alunos aprendam com os erros. É 
importante, diante de uma solução errada, analisar porque ela 
está errada; 
 

Você quer mostrar que é o bom ou prefere que seus alunos 
aprendam? Se você optar pela a segunda alternativa, resista à 
tentação de em cada problema buscar solução mais elegante. O 
que deve ser procurado é um método que permita resolver 
muitos problemas e não um truque que resolva 
maravilhosamente um problema; não devemos mostrar os 
truques sem antes apresentar os métodos. A beleza de alguns 
truques só pode ser apreciada por quem tem domínio dos 
métodos. Combinatória não é difícil; impossível é aprender 
alguma coisa apenas com truques em vez de métodos; 
 

Não dê preferência a raciocínios destrutivos, raciocínios do tipo 
contar a mais e depois descontar o que não servia e foi contudo 
indevidamente. Os raciocínios que resolvem a maior parte dos 
problemas de Combinatória são essencialmente construtivos. 
Embora em certos casos seja melhor usar um raciocínio 
destrutivo, seus alunos só se sentirão seguros quando 
dominarem os raciocínios construtivos (Morgado et al. 2004, 
p.111). 

 

No que se refere à primeira sugestão dos autores, 
compreendemos que é importante proporcionar condições aos alunos 
para que eles consigam encontrar uma solução para um problema de 
contagem sem o uso exagerado de fórmulas. Mas, consideramos 
relevante que os alunos saibam utilizar as fórmulas como importantes 
ferramentas para a resolução dos problemas de Análise 
Combinatória. 

 
Para resolver problemas de Análise Combinatória Morgado et 

al.(2004) sugerem que:  
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I. devemos sempre nos colocar no papel da pessoa que realizará 
a ação solicitada no problema e ver que decisões deverão ser 
tomadas; 
II. devemos sempre que possível, dividir as decisões a serem 

tomadas em decisões mais simples; 
III. devemos perceber que dificuldades adiadas costumam se 
transformar em imensas dificuldades. Se um das decisões a ser 
tomadas for mais restrita que as demais, essa é a decisão que deve 
ser tomada em primeiro lugar. 

 
Nossa experiência ministrando aulas de Análise Combinatória 

aponta que uma boa maneira de fazer os alunos desenvolverem de 
formar mais eficaz o raciocínio combinatório é escrever as três 
sugestões dos autores na lousa e, a cada resolução de um problema 
combinatório na sala de aula, solicitar que eles apontem o momento 
que as mesmas se apresentam em suas resoluções.    

 
 

O USO DE JOGOS NO ENSINO DA MATEMÁTICA 
 

Acreditamos que o uso de jogos no ensino da Matemática seja 
uma tendência pouco explorada no Ensino Médio. Talvez esse fato 
venha ocorrer por dois motivos: o primeiro está associado à forma 
como os conteúdos matemáticos são apresentados aos alunos, em 
geral, acompanhando as propostas dos livros didáticos; o segundo 
está vinculado à questão da faixa etária (entre 14 e 20 anos). Pois, 
nessa fase, os alunos trocam as brincadeiras, que até a última série 
do Ensino Fundamental existiam, pelas primeiras conquistas 
amorosas.  

 
Mas, com todas essas suposições, acreditamos que o uso de 

jogos no ensino da Matemática, desenvolvido no Ensino Médio, pode 
tornar as aulas mais agradáveis com o intuito de fazer com que a 
aprendizagem seja algo fascinante.   

 
Procurando conhecer melhor essa tendência da Educação 

Matemática, encontramos no trabalho de Lara (2003) a seguinte 
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classificação dos jogos como estratégia para o ensino de Matemática: 
jogos de construção, jogos de treinamento, jogos estratégicos e 
jogos de aprofundamento. 

 
Os jogos de construção são os que trazem aos alunos 

assuntos desconhecidos. Esses tipos de jogos são geralmente 
utilizados para a introdução de um novo conceito aos alunos. Dessa 
forma, o jogo é a principal ferramenta do professor em sua proposta 
de ensino. 

 
Os jogos de treinamento são utilizados para verificar se os 

alunos construíram ou não um determinado conhecimento proposto 
em uma situação de ensino. Segundo Lara (2003), o treinamento 
para o qual o jogo foi planejado pode auxiliar no desenvolvimento de 
um pensamento dedutivo ou lógico mais rápido, pois é por meio de 
exercícios repetitivos que os alunos percebem a existência de outro 
caminho de resolução que poderia ser seguido, aumentando, assim, 
suas possibilidades de ação e intervenção.  

 
Os jogos estratégicos são utilizados no ensino da Matemática 

com a finalidade de os alunos criarem o hábito de desenvolverem 
novas estratégias de resolução para determinados problemas. Por 
isso que os jogos estratégicos são aqueles já conhecidos pelos alunos 
(Xadrez, Batalha Naval, Dama, Jogos de Computados e outros jogos).   

 
Os jogos de aprofundamento são utilizados após a 

institucionalização de determinado conceito matemático. A aplicação 
desses tipos de jogos tem as mesmas características de um exercício 
de fixação. Para Lara (2003), a resolução de problemas é uma 
atividade muito conveniente para o aprofundamento e tais problemas 
podem ser representado na forma de jogos. 

 
 
METODOLOGIA DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

 
Em nossa concepção, metodologia de ensino é o estudo de 

processos de ensino para a aprendizagem. Nesse contexto, 
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metodologia é percurso, meio, sistematização, abordagem, 
reconstrução do conhecimento. 

 
Tanto a metodologia como as técnicas que a ela se 

relacionam encaminham processos de ensinar e aprender. A 
metodologia tem sentido amplo e alcance abrangente de 
estruturação do conhecimento que constitui os programas, ou 
unidades de estudo, no curso das disciplinas. As atividades 
complementam os processos de aprendizagem, auxiliando a 
aplicação, a transposição do conhecimento e sua reconstrução. 

 
A aprendizagem implica a reconstrução crítica do 

conhecimento em níveis diversos, a exemplo de compreensão, 
aplicação, análise, síntese e avaliação. Essa reconstrução envolve 
uma teia de conhecimentos matemáticos, dedutivos e indutivos, tanto 
quanto os fatores do diálogo.  

 
Os conceitos matemáticos que os alunos criam, num processo 

de construção, não são as idéias bem formadas concebidas pelos 
professores de Matemática. Novas idéias são formadas pouco a 
pouco, ao longo do tempo, quando os alunos refletem ativamente 
sobre elas e as testam através dos muitos diferentes caminhos que o 
professor pode lhes oferecer. Dessa forma, consideramos 
importantes as discussões, em grupos de trabalho, com os alunos. 
Quanto mais condições são dadas aos alunos para pensar e testar 
uma idéia emergente, maior é a chance de essa idéia ser correta e 
integrada numa rica teia de idéia e de compreensão relacional. Mas 
afinal, de onde derivam essas idéias?  

 
A resposta para a indagação consiste em apresentar o que 

Van de Walle (2001) considera um problema. “Um problema é 
definido como qualquer tarefa ou atividade para a qual os estudantes 
não têm método ou regras prescritas ou memorizadas, nem a 
percepção de que haja um método específico para chegar à solução 
correta”. 

 



Carlos Alberto de Miranda Pinheiro – Pedro Franco de Sá 

 
34 

 

Para o autor, um problema é algo inesperado que precisa de 
uma solução e no encaminhamento traçado, seja ele certo ou errado, 
surgirão às idéias. Essas são na verdade o fluxo do conhecimento que 
vai emergindo durante o processo de resolução de problemas. 

 
A Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, 

por intermédio do Departamento de Políticas do Ensino Médio, 
encaminhou, no ano de 2006, aos professores, o documento 
Orientações Curriculares para o Ensino Médio, com a intenção de 
apresentar um conjunto de reflexões que alimentem suas práticas 
pedagógicas. No que tange às orientações acerca do ensino da 
Matemática, encontramos no volume 2 - nomeado Ciências da 
Natureza, Matemática e suas Tecnologias – as seguintes reflexões: 

 

Sobre o processo de ensino aprendizagem, uma primeira 
corrente, historicamente a mais presente nas nossas salas de 
aula de Matemática, identifica o ensino como transmissão de 
conhecimento, e aprendizagem com mera recepção de 
conteúdos. Nessa concepção, a aprendizagem é vista como um 
acúmulo de conhecimentos, e o ensino baseia-se 
essencialmente na “verbalização” do conhecimento por parte do 
professor (Brasil, 2006, p.86). 

 

Observamos que o documento aponta a metodologia 
enraizada na transmissão de conhecimento como a mais frequente 
em nossas salas de aula. Para o referido documento, essa concepção 
dá origem à metodologia de ensino que propõe a definição do 
conceito de um determinado conteúdo matemático, seguido de 
exemplos e exercícios, ou seja, a introdução de um novo conceito 
dar-se-ia pela sua apresentação direta, seguida de certo número de 
exemplos, que serviriam como padrão, e com os quais os alunos 
iriam posteriormente reforçar o que fora apresentado pelo professor 
por meio de um grupo de exercícios chamados de “exercícios de 
fixação”. 

 
Entretanto, a referida proposta metodológica representa um 

modelo falido que não proporciona aos alunos uma participação 
digna dentro do processo de aprendizagem, posicionando-se apenas 
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como agentes passivos. Partindo desse ponto de reflexão o 
documento aponta: 

 

Uma segunda corrente, ainda pouco explorada em nossos 
sistemas de ensino, transfere para o aluno, em grande parte, a 
responsabilidade pela sua própria aprendizagem, na medida em 
que o coloca como ator principal desse processo. As ideias 
socioconstrutivistas da aprendizagem partem do princípio de 
que a aprendizagem se realiza pela construção dos conceitos 
pelo próprio aluno, quando ele é colocado em situação de 
resolução de problemas (Brasil, 2006, p. 86). 

 

Quando nos referimos à resolução de problemas, estamos 
considerando uma metodologia de ensino que, segundo Dante 
(2002), relaciona os seguintes objetivos: 
 Fazer o aluno pensar produtivamente 
 Desenvolver o raciocínio do aluno 
 Ensina o aluno a enfrentar situações novas 
 Dar ao aluno a oportunidade de se envolver com as aplicações 

da Matemática 
 Tornar as aulas de Matemática mais interessantes e 

desafiadoras 
 Equipar o aluno com estratégias para resolver problemas 
 Dar uma boa base matemática às pessoas 
 
Essas ideias apresentam como premissa que o aluno seja 

construtor de seu próprio conhecimento, cabendo ao professor ser o 
mediador e orientador do processo ensino-aprendizagem, 
responsável pela sistematização do novo conhecimento. Nessa 
concepção, o caminho para aprendizagem apresenta-se em sentido 
contrário ao da metodologia enraizada na transmissão de 
conhecimento e a construção de um novo conceito dar-se-ia pela 
apresentação de uma situação-problema.  

 
Para Meirieu (1998) uma situação-problema é: 
 

Uma situação didática na qual se propõe uma tarefa que ele 
(aluno) não pode realizar sem efetuar uma aprendizagem 
precisa. E essa aprendizagem, que constitui o verdadeiro 
objetivo da situação-problema, se dá ao vencer o obstáculo na 
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realização da tarefa. Assim, a produção supõe a aquisição, uma 
e outra perdendo o seu objeto de avaliações distintas (Meirieu 
apud Macedo, 2002, p.115). 

 

O professor ao escolher o caminho metodológico das 
situações-problema para desenvolver sua prática pedagógica, precisa 
estar consciente de que não deve chegar à sala de aula propondo um 
problema e logo em seguida apresentar um novo conceito aos 
alunos. O uso de situações-problema exige que o aluno tenha total 
envolvimento com o conhecimento que ele pretende alcançar e, 
dessa forma, uma única situação-problema não possibilitaria a 
construção do referido conceito. 

 
Outro ponto a ser posto em pauta está relacionado com o 

domínio do conteúdo pelo professor. Não basta que ele tenha um 
conhecimento superficial, ou rotineiro, do assunto que pretende 
ministrar, pois, ao propor as situações-problema, surgirão 
questionamentos dos alunos que nem ele próprio, o professor, havia 
pensado antes. 

 
A insegurança do professor, nesse momento, pode tornar-se 

uma imensa barreira e, assim, prejudicar o êxito da proposta 
metodológica. Por essas e outras razões, o professor, ao propor uma 
situação-problema em sala de aula, precisa ter a clareza do uso da 
metodologia da resolução de problema na sequência de ensino que 
ele elaborou. Diante disso, consideramos importante apresentar as 
interpretações da expressão resolução de problemas existentes nas 
literaturas. 

 
Segundo Mendonça (apud Sá, 2005), há três interpretações 

da expressão resolução de problemas, a saber, como um objetivo, 
um processo e um ponto de partida. Assim descritos: 

 Como objetivo, a resolução de problemas significa que se 
ensina matemática para resolver problemas; 

 Como processo, a resolução de problemas significa olhar para 
o desempenho/ transformação dos alunos como resolvedores de 
problemas; implica analisar as estratégias dos alunos; 
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 Como ponto de partida, os problemas são usados como 
recurso pedagógico, para iniciar o processo de construção de um 
determinado conhecimento específico. 

 
Em nossa compreensão, a metodologia de ensino-

aprendizagem de Matemática, por meio da resolução de problemas, 
constitui-se num caminho metodológico para ensinar Matemática por 
meio da resolução de problemas e não de ensinar a resolver 
problemas. 

 
Dessa forma, em nossa proposta de ensino optamos pela 

metodologia da resolução de problemas como ponto de partida. 
Nessa interpretação, o desenvolvimento do ensino é iniciado pela 
apresentação de uma situação-problema que permitirá desencadear o 
processo de aprendizagem, culminando na sistematização de 
conhecimentos matemáticos previamente determinados pelo 
professor. 

 
De acordo com Sá (2005), para utilizar a resolução de 

problemas como ponto de partida, o professor deve antes de tudo 
acreditar que é possível, dentro de certos limites, serem resolvidos 
problemas sem o domínio de certas operações e conceitos 
matemáticos. 

 
O autor recomenda ao educador que: 
 

1. Não tente fazer uma aula dentro dessa concepção de 
maneira improvisada; 
 

2. Determine qual é o problema mais simples e interessante 
para a turma que uma operação ou conceito matemático 
auxiliam a solução; 
 

3. Descubra um processo de resolver o problema sem uso da 
operação, normalmente o processo procurado envolve o uso de 
algum material manipulativo ou uso de algum outro conceito já 
conhecido; 
 

4. Proponha o problema em sala e dê um pouco de tempo para 
turma pensar numa solução; 
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5. Solicite à turma que apresente uma solução ao problema ou 
apresente a solução que você tem; 
 

6. Faça um registro escrito e detalhado da solução para toda a 
turma; 
 

7. Analise com a turma os invariantes que surgiram na 
resolução do problema; 
 

8. Solicite da turma uma conclusão operacional para resolver o 
problema apresentado; 
 

9. Sistematize o conceito do conteúdo que você tinha como 
objetivo a trabalhar; 
 
10. Mostre como fica a solução do problema proposto com o uso 
do conteúdo sistematizado; 
 

11. Proponha novos problemas envolvendo o assunto 
sistematizado (SÁ, 2005, p.75).  

 

Acreditamos que essas onze recomendações desenvolvidas 
por Sá (2005) nos ajudarão a produzir condições favoráveis à 
institucionalização dos conceitos básicos de Análise Combinatória 
utilizando a metodologia da resolução de problemas como ponto de 
partida. 

 
 
UMA PROPOSTA DE ENSINO DE ANÁLISE COMBINATÓRIA 
 

Nossa proposta de ensino foi pensada para ser desenvolvida 
em 20 aulas, com 90 minutos por aula, em salas de aulas das escolas 
que tenham Ensino Médio, à luz das sugestões de Sá (2005), 
direcionadas aos professores que optarem por desenvolver 
sequências de ensino por meio da resolução de problemas como 
ponto de partida e da teoria dos jogos que a utilizamos com a 
finalidade de contribuir para o processo de fixação do conceito 
institucionalizado. Entretanto, neste texto descrevemos apenas a aula 
do princípio fundamental da contagem e da permutação, deixando as 
demais aulas e o detalhamento dos jogos para futuros artigos. 
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Contudo o quadro a seguir apresenta: o tema por aula da 
sequência que elaboramos; a formação dos alunos na sala; o número 
de situações-problema para cada aula; os objetivos das aulas e o 
jogo a ser utilizado. 

 
Quadro 02: Uma sequência de ensino de análise combinatória. 

TEMA DA 
AULA 

FORMAÇÃO 
DOS 

ALUNOS 
NA SALA 

NÚMERO DE 
SITUAÇÕES-
PROBLEMA 

TEMPO 
ESTIMADO 

PARA A 
AULA 

OBJETIVOS JOGO 
UTILIZADO 

Princípio 
Fundamental 
da 
Contagem 

Grupos 3 90 minutos 

Introduzir o conceito 
do princípio 

fundamental da 
contagem 

PIF-PAF da 
Análise 

Combinatória 

Exercícios Grupo 10 90 minutos 

Desenvolver as 
habilidades de 

resolver problemas 
envolvendo o PFC 

 

Permutação Grupos 3 90 minutos 
Introduzir o conceito 
de permutação e a 
noção de fatorial 

CARTAS da 
Permutação 

Exercícios Grupo 10 90 minutos 

Desenvolver as 
habilidades de 

resolver problemas 
envolvendo a 

permutação simples 

 

Diferença 
entre 

Arranjo e 
Combinação 

Grupos 2 90 minutos 

Introduzir o conceito 
de arranjo e 

combinação; fazer o 
aluno perceber a 
diferença entre 

arranjo e 
combinação e 
apresentar a 

representação     A 
n,p e  C n,p 

DOMINÖ 
COMBINATÓR

IO 

Exercícios Grupo 10 90 minutos 

Desenvolver as 
habilidades de 
identificar os 

problemas que 
envolvam arranjo e 

combinação 

 

Arranjo Grupos 3 90 minutos 

Fazer o aluno 
perceber 

que

)!(
!

; pn
nA pn 



 

 

Exercícios Grupo 10 90 minutos 

Desenvolver as 
habilidades de 

resolver problemas 
de Arranjo simples 
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Combinação Grupos 3 90 minutos 

Fazer o aluno 
perceber 

que

(!
!

; pnp
nC pn 



 

 

Exercícios Grupo 10 90 minutos 

Desenvolver as 
habilidades de 

resolver problemas 
que envolvam a 

Combinação simples 

 

 
Os jogos utilizados em nossa proposta de ensino foram 

desenvolvidos com base no trabalho de Pardal e Rocha (2007). O 
quadro abaixo apresenta o nome e o objetivo de cada jogo.  

 
 Quadro 03: Jogos da proposta de ensino. 

NOME DO JOGO OBJETIVO 
PIF-PAF da 

Combinatória 
Aprofundar o conceito do princípio fundamental da 
contagem. 

Cartas da Permutação Aprofundar o conceito de permutação e o cálculo 
com o fatorial. 

Dominó Combinatório 
Aprofundar o conceito de arranjo e combinação 
estabelecendo continuamente a diferença entre os 
conceitos. 

 
Consideramos de grande relevância que antes das aulas 

destinadas à institucionalização dos conceitos básicos seja reservado 
15 minutos para que seja aplicado um pré-teste, contendo 5 (cinco) 
questões referente ao tema da aula. E, os 15 minutos finais da aula 
de exercícios, reservados para aplicação de um pós-teste, contendo 5 
(cinco) questões iguais ou similares às do pré-teste. O objetivo é 
avaliar o desenvolvimento individual de cada aluno no referido tópico. 
A seguir apresentamos as aulas que não são de exercícios.  
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TEMA DA AULA: Princípio Fundamental da Contagem 
 
OBJETIVO: Introduzir o conceito do princípio fundamental da 
contagem 

 
Devemos solicitar aos alunos que formem grupos com no 

Máximo 4(quatro) alunos. Caso exista a presença de alunos 
repetentes, na turma, procure mantê-los num único grupo. Com isso, 
os alunos que nunca estudaram Análise Combinatória poderão 
apresentar suas possíveis resoluções de forma mais espontânea. 

 
Cada grupo receberá três situações-problema sobre o P.F.C. 

digitadas em folhas de papel formato A4 para que sejam resolvidas 
sem a interferência do professor. 

 
Após alguns minutos um integrante de cada grupo vai até a 

lousa e socializa a resolução de seu grupo aos demais alunos da 
turma, uma solução de cada vez. Nesta fase, o professor não deverá 
manifestar nenhuma ação informando se as soluções estão ou não 
corretas. O importante é que os alunos aceitem o desafio de resolver 
os problemas e interajam uns com os outros alunos da turma. 

 
Terminado as exposições dos alunos o professor deverá 

retomar o primeiro problema e explicar o que vem a ser um evento e 
as etapas que compõem um determinado evento. Em seguida, 
procura saber de cada grupo o número de etapas que constituem a 
primeira situação-problema, depois a segunda e finalmente a 
terceira. 

 
A próxima fase é explicar para os alunos que cada etapa 

possui um determinado número de possibilidades para sua realização. 
Com isso, o professor interroga, novamente, cada grupo acerca do 
número de possibilidades à realização da primeira etapa da primeira 
situação-problema e depois as possibilidades da segunda etapa. 
Obtido os resultados de cada grupo, o professor solicita que os 
alunos procurem uma solução mais rápida para primeira situação-
problema e depois para as outras duas. 



Carlos Alberto de Miranda Pinheiro – Pedro Franco de Sá 

 
42 

 

Ao perceber que os alunos conseguiram alcançar os 
invariantes necessários à institucionalização do conceito do P.F.C., o 
professor vai à lousa e escreve o conceito do princípio fundamental 
da contagem. 

 
Em seguida, o professor administra o primeiro jogo da 

proposta de ensino. 
 
 
 
SUGESTÃO DE SITUAÇÕES-PROBLEMA PARA PRIMEIRA 
AULA, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES DE SÁ (2005). 
 
 
SITUAÇÃO-PROBLEMA 01 
 
Entre as cidades A e B, há 2 (duas) estradas, e entre as cidades B e 
C, há 3(três) estradas. Não há estrada ligando diretamente A e C. De 
quantas maneiras diferentes uma pessoa poderá ir da cidade A até a 
cidade C?  
 
 
SITUAÇÃO-PROBLEMA 02 
 
Juquinha dispõe de 2 (dois) pares de tênis, 3 (três) camisas e 2 
(duas) calças distintas entre si. De quantas maneiras diferentes ele 
pode se vestir, usando 1 (um) par de tênis, 1 (uma) camisa e 1 
(uma) calça? 

 
 

SITUAÇÃO-PROBLEMA 03 
 
Uma senha de banco é formada por 2 (duas) vogais e 2 (dois) 
algarismos distintos, escolhidos de 0 a 9. De quantas maneiras 
diferentes um cliente poderá cadastrar sua senha?     
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TEMA DA AULA: Permutação 
 
OBJETIVO: introduzir o conceito de Permutação Simples e a 
apresentação da noção de fatorial.  

Para isso, acreditamos que o aluno seja capaz de: 
1. Resolver as situações-problema, utilizando suas próprias 

representações, e/ou o princípio fundamental da contagem. 
2. Participar intensamente da elaboração do conceito em 

questão. 
3. Perceber que o número de etapas de cada evento é igual ao 

número de elementos de seus agrupamentos. 
4. Perceber que o número de possibilidades diminui uma 

unidade a cada etapa, chegando sempre a uma possibilidade, 
na última etapa.    

 
 
 
SUGESTÃO DE SITUAÇÕES-PROBLEMA PARA TERCEIRO DIA, 
SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES DE SÁ (2005). 
 
 
SITUAÇÃO-PROBLEMA 04 
 
De quantas maneiras diferentes Karla, Viviane e Mônica podem se 
sentar num banco com apenas 3 (três) lugares? 
 
 
SITUAÇÃO-PROBLEMA 05 
 
De quantos modos diferentes podemos posicionar 4 (quatro) alunos 
em fila para a distribuição da merenda escolar? 
 
 
SITUAÇÃO-PROBLEMA 06 
 
O professor Miranda comprou um CD de Brega, um de Pagode, um 
de Rock, um de Musica Popular Brasileira e um de Forró. De quantas 



Carlos Alberto de Miranda Pinheiro – Pedro Franco de Sá 

 
44 

 

maneiras diferentes ele poderá arrumar os CD’S num lugar reservado 
da estante de forma que os discos fiquem sempre juntos? 

 
O tempo estimado para esta aula é de 90(noventa) minutos. 

Para cada situação-problema será destinado 5(cinco) minutos e 
3(três) para que o grupo socialize cada problema à turma. Será 
mantida a mesma formação dos grupos da primeira aula. 

 
O professor distribuirá a cada aluno a primeira situação-

problema, deixará passar o tempo destinado para este momento e 
escolherá um aluno de cada grupo para a socialização da resolução 
encontrada. O procedimento será o mesmo para as outras duas 
situações-problema. 

 
Esperamos que, os grupos apresentem suas propostas de 

resolução por meio de representações próprias dos alunos e/ou 
utilizando o principio fundamental da contagem. Caso a primeira 
opção seja a de maior freqüência: o professor deverá instigar os 
alunos a perceberem que a situação-problema pode ser resolvida por 
meio do princípio fundamental da contagem. Para isso, o professor 
escreverá na lousa a situação-problema e usando a árvores de 
possibilidades fará a apresentação de todos os agrupamentos que 
podem ser formados sentando as três pessoas no banco. Logo em 
seguida, levantará as seguintes interrogativas: 

 
Professor 
Quantas são as etapas para a formação de cada agrupamento? 

 
O objetivo da pergunta é fazer com que os alunos percebam 

que cada agrupamento é formado por três etapas. 
 

Professor 
Qual é o número de possibilidades que o problema oferece para 
primeira etapa? 

 
O objetivo dessa interrogativa é estimular o pensamento do 

aluno para que ele comece a recordar da aula de P.F.C. 
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Professor 
E para segunda? É o mesmo número de possibilidades? 

 
O objetivo da pergunta é verificar se os alunos estão 

percebendo que o número de possibilidades é uma unidade menor 
porque uma pessoa já está sentada no banco.   

 
Professor 
É possível o uso do P.F.C para calcular o número de maneiras 
diferentes que as três pessoas podem se sentar no banco? 

 
O objetivo é incentivar o uso do P.F.C., pois dessa forma fica 

mais fácil fazer com que o aluno perceba que o produto é realizado 
por um número do conjunto dos naturais e seu antecessores até 
chegar no número 1(um). Após ter levantado as questões acima o 
professor deverá solicitar que os alunos resolvam as três situações-
problema utilizando o P.F.C. 

 
Caso os alunos, no ato de suas socializações, apresentem o 

P.F.C. como a técnica usada na resolução dos problemas. O professor 
deverá escrever na lousa as três situações-problema e os seus 
procedimentos de respostas, com isso ele iniciará um diálogo que 
proporcione a institucionalização do conceito de Permutação simples. 

 
Professor 
Qual é o número de possibilidades da primeira etapa na primeira 
situação- problema? E na segunda? E na terceira? 

 
Objetivo é iniciar a reflexão acerca do número de 

possibilidades de cada etapa. 
 

Professor 
O que ocorre com o número de possibilidades da segunda etapa na 
primeira situação- problema? E da segunda? E da terceira? 

 
Objetivando conduzir os alunos a reflexão que o número de 

possibilidades vai diminuindo uma unidade a cada etapa.  O professor 
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deve solicitar aos alunos que registrem na folha de papel que contém 
cada situação-problema o que eles observaram quanto ao número de 
possibilidades de cada etapa e posteriormente pedir para um 
integrante de cada grupo socializar o resultado da observação. Sem 
precisar sair do seu respectivo lugar. 

 
 Tendo observado que alcançou seus objetivos o professor 

produzirá novas perguntas com a intenção de fazer os alunos 
perceberem que o número de elementos da amostra é sempre igual 
ao número de etapas. 

 
Professor 
Quantos são as pessoas da situação-problema 04? E quantas da 05? 
E quantos são os CD’S da 06? 

 
O professor deve permitir um pequeno tempo para que os 

alunos observem cuidadosamente o tamanho de cada amostra 
 

Professor 
Quantas são as etapas da situação-problema 04? E da 05? E da 06? 

 
O professor deve permitir um pequeno tempo para que os 

alunos observem cuidadosamente o número de etapas. Acreditamos 
que a partir desse momento eles percebam a igualdade entre o 
tamanho da amostra de cada situação-problema e o número de 
etapas. Com isso, o professor solicita que os alunos registrem 
novamente na folha o que eles observaram. Após alguns segundos o 
professor escolherá um integrante de cada grupo para a socialização 
da observação registrada, sem que o aluno saia do seu lugar. 

 
Tendo observado que o objetivo desse momento foi 

alcançado. O professor deverá institucionalizar o conceito de 
Permutação. Para isso escreverá na lousa o seguinte texto: 

 
Professor  
Quando um agrupamento é composto por n elementos dispostos em 
n posições, dizemos que temos uma permutação dos n elementos. 
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E direcionado à situação-problema 05. 

 
Professor 
Para representar a permutação de 3 elementos  escrevemos P3    

E direcionado à situação-problema 06. 
 
Professor 
Para representar a permutação de 4 elementos escrevemos P4 

Enfim, pergunta à turma 
 
Professor 
Como representamos a permutação da situação-problema 07?  

Esperamos que a turma nos responder: P5 
 
Professor 
Com as informações já existentes em cada situação-problema 
registrem na folha como se calcula a P3 , P4 e P5.   

 
O objetivo é avaliar se os alunos perceberam P3 = 3 . 2 . 1,  

P4 = 4. 3. 2. 1 e P5 = 5. 4. 3. 2. 1 
 
Professor 

Em matemática o produto 3.2.1. é denominado de fatorial de 3. 
O produto 4.3.2.1 é denominado de fatorial de 4. 
O fatorial de 3 é representado por 3!  
O fatorial de 4 é representado por 4! 
Sendo assim, a P3 = 3!, P4 = 4! e P5 = 5!  

 
Professor 
Qual é o valor da P1? 

 
O objetivo dessa pergunta é fazer o aluno perceber que        

1! = 1. 
 
Em seguida, o professor administra o segundo jogo da proposta 

de ensino. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Neste trabalho procuramos apresentar uma parte da nossa 
proposta de ensino de Análise Combinatória. Fruto de uma série de 
estudos que estamos realizando ao longo de alguns anos como 
pesquisadores envolvidos com as questões acerca do processo de 
ensino-aprendizagem de Análise Combinatória. 

 
 Ressaltamos que a proposta tem como finalidade proporcionar 

um caminho para que os alunos desenvolvam o raciocínio 
combinatório de forma significativa, bem como a compreensão dos 
fatos inerentes ao ensino-aprendizagem da Análise Combinatória. 

 
 Acreditamos na potencialidade do uso do princípio 

multiplicativo para resolver problemas que envolvem arranjo simples 
e combinação simples. Entretanto, somos defensores que o aluno 
precisam saber manipular corretamente com as fórmulas que tornam 
alguns daqueles problemas mais fáceis. Porém entendemos que as 
referidas fórmulas não podem ser apresentadas aos alunos sem que 
eles percebam a grandeza de fazê-las surgir participando da 
reconstrução das mesmas. 

 
 Para isso, defendemos o usa da metodologia da resolução de 

problema como ponto de parida nas aulas de Análise Combinatória.  
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