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RESUMO 

Pesquisas sobre o ensino e a aprendizagem da Matemática têm evidenciado que, 

em problemas envolvendo raciocínio combinatório, professores e alunos incorrem 

em erros que já poderiam ter sido superados. Por essa razão, este trabalho objetivou 

identificar quais invariantes operatórios os professores que lecionam nos anos inicias 

do Ensino Fundamental mobilizam de forma estável, durante a análise de situações 

envolvendo combinatória. A investigação se insere em um projeto maior, 

desenvolvido pelo grupo de pesquisa PEA-MAT, no PEPG Educação Matemática da 

PUC-SP, em colaboração com o grupo DIMAT, da PUC-Peru. Optou-se pela 

metodologia qualitativa, adotando-se o estudo de caso. Os dados foram obtidos por 

meio de questionário e entrevista semiestruturada que visaram a responder à 

questão norteadora desta pesquisa: Quais invariantes operatórios os professores 

que lecionam nos anos iniciais do Ensino Fundamental mobilizam de forma 

estável, durante a análise de situações envolvendo Combinatória? A Teoria dos 

Campos Conceituais fundamentou as análises dos invariantes operatórios 

mobilizados. A Teoria Antropológica do Didático embasou a análise dos livros 

didáticos utilizados pelos sujeitos dessa pesquisa. O trabalho também investigou o 

conhecimento dos professores-colaboradores sobre Combinatória e Letramento 

Combinatório. A pesquisa revelou certo desconhecimento dos professores sobre o 

currículo prescrito do conteúdo de Combinatória. Quanto ao uso do livro didático, os 

docentes foram unânimes em concordar ser ele um recurso fundamental para suas 

aulas, mesmo que alguns deles buscassem outras fontes. Quanto aos invariantes 

operatórios mobilizados pelos docentes, as análises apontaram que eles possuem 

conceitos restritos sobre Combinatória, porque mobilizaram mais o invariante 

operatório da enumeração das possibilidades, do que os meios para generalizar o 

princípio multiplicativo. A investigação apontou que, em situações que envolvam 

mais de duas etapas, e que tenham um número maior de possibilidades, esse 

invariante não era válido. Dessas inferências emergiu a necessidade de um curso de 

formação que contemple a discussão tanto de conhecimentos didáticos quanto m 

atemáticos (Combinatória), o que deve redundar em reflexão criteriosa sobre prática 

docente. 

Palavras-chave: Combinatória. Estudo de caso. Teoria dos Campos Conceituais. 

Teoria Antropológica do Didático. Letramento Combinatório. 



 

ABSTRACT 

Research on the teaching and learning of mathematics has shown that in what 

concerns problems involving the combinatory thought teachers and students commit 

mistakes that could have been already overcome. For this reason, this dissertation 

aimed at identifying the operatory invariants teachers working with students of the 

beginning years of schooling steadily mobilize during the analysis of situations whose 

content is the Combinatory. The investigation is part of a broader project developed 

by the research team - PEA-MAT, in the PEPG, Mathematics Education of PUC-SP, 

in partnership with the group DIMAT, of PUC-Peru. To develop this research the 

qualitative methodology and the case study were selected. Data were obtained 

through a questionnaire and a semi-structured interview whose objective was to find 

the answers for the orienting question of this study, which is: What operatory 

invariants teachers steadly mobilize when teaching in the beginning years of 

schooling and during the analysis of situations involving Combinatory? The 

Theory of Conceptual Fields supported the analysis of the operatory invariants. The 

Anthropological theory of the Didactic provided subsidies for the analysis of the 

didactic manuals used by the subjects of this research. Research also investigated 

the interviewed teachers´ knowledge on Combinatory and Combinatory Literacy. The 

study revealed that those teachers did not know much about what the official 

curriculum determined for the Combinatory knowledge. In what concerns the use of 

didactic manuals teachers were unanimous in agreeing that those books were an 

essential tool for preparing  their classes, even if some of them looked for didactic 

materials other than books. As to the operatory invariants mobilized by those 

teachers, analyses demonstrated that they have few concepts on Combinatory 

because they mobilized the operatory invariant of enumeration of possibilities much 

more than the means to generalize the multiplication principle. Investigation found 

out that for situations involving more than two phases and having a greater number 

of possibilities, invariants were not valid. From those inferences there emerged the 

urge for a course including the discussion of both didactic and mathematical 

knowledge (Combinatory), procedures which will surely result in deep reflection on 

teaching practices.  

 

Keywords: Combinatory. Case study. Theory of conceptual fields Anthropological 

Theory of Didactic. Combinatory literacy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
  

Inicialmente, escrevemos as inquietações da pesquisadora, enquanto 

professora de Matemática da Educação Básica e a motivação para este estudo. Em 

seguida, apresentamos a contextualização, os objetivos, as questões de pesquisa, a 

justificativa para a realização deste trabalho e como ele está estruturado. 

 

1.1 Motivação do estudo 

 

Para explicar a motivação deste estudo, é pertinente descrever, de forma 

resumida, a minha trajetória profissional como professora de Matemática. 

O primeiro contato que tive com a docência foi no ano de 1993, quando fiz o 

estágio em uma primeira série do antigo curso primário, para concluir o Magistério. 

Em relação ao ensino de Matemática, a professora regente defendia que teria de 

ensinar somente as operações de adição e subtração.  

O contato com a docência fez-me pensar em exercer a profissão de 

professor. Dessa forma, em 2004 entreguei o meu curriculum em várias escolas 

particulares, pois o ingresso em escolas públicas só ocorria por meio de concurso. 

Por isso, resolvi procurar uma vaga em escolas de Primeiro Grau (Atual Ensino 

Fundamenta II). 

Com o tempo, encontrei vaga em um colégio, no qual passei a ser professora 

da 5a a 8a série, e gostei do desafio, pois, mesmo só com formação em Magistério, 

tinha capacidade de estudar e transmitir o conteúdo da melhor maneira possível.  

Queria ter uma formação específica, cursar uma faculdade, porém, as escolas 

em minha cidade e nas cidades circunvizinhas não ofereciam graduação em 

Matemática. O único curso que ofereciam era o de Pedagogia, curso pelo qual 

acabei optando. Dessa forma, para ter um curso superior, prestei o vestibular para 

este curso em 1996, na Universidade do Estado da Bahia (UNEB), sendo aprovada. 

Em minha prática docente, sempre observava como os alunos aprendiam 

determinados conteúdos, refletia nos grupos de planejamento sobre os métodos de 

ensino que aplicava, tentando assim, melhorar minhas aulas. O que eu desejava 

mesmo era aprofundar meus conhecimentos em Matemática, ou seja, cursar 
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Licenciatura em Matemática. 

Para minha satisfação o Campus da UNEB - Caetité - Bahia, próximo de 

minha cidade 38 quilômetros, em 1999 implantou o curso de Licenciatura em 

Matemática. Dessa forma, assim que conclui o curso de Pedagogia em 2000, não 

hesitei cursar outra graduação para aprofundar meus conhecimentos na área de 

Matemática. Em 2001, prestei o vestibular para o curso de Licenciatura em 

Matemática na UNEB, fui aprovada. Assim, iniciei o curso e passei a visualizar 

melhor a problemática em que se encontrava, e se encontra, o ensino de 

Matemática. Percebi, entre outras dificuldades, que os alunos do 6º ano sentiam  

para retomar/mobilizar conhecimentos dos anos iniciais, como operações básicas, 

interpretação de problemas, tabelas e figuras. 

Em 2006, ao concluir o curso de Licenciatura em Matemática, tinha 

consciência de que ainda eram muitos os questionamentos que a Licenciatura não 

conseguira responder. Para tentar obter resposta para essas questões, resolvi fazer 

um curso de Pós-graduação, a Especialização em Educação Matemática para 

Professores, na Faculdade Católica de Ciências Econômicas da Bahia (FACCEBA).  

A forma como os temas da Matemática foram abordados, sob o olhar da 

Educação Matemática, fez com que eu me interessasse pelas pesquisas nessa área. 

Citando Fiorentini e Lorenzato (2009), a Educação Matemática é uma área de 

conhecimento das Ciências Sociais ou Humanas que tem como objeto de estudo o 

ensino e a aprendizagem de Matemática.  

Em 2008, quando conclui a Especialização, participei de um processo seletivo 

para professor substituto do curso de Licenciatura de Matemática na UNEB. Esse 

trabalho prolongou-se até 2011. Nesse período, tive contato com profissionais que 

eram professores e pesquisadores na área de formação de professores e de ensino 

e aprendizagem de Matemática e, por isso, fomos motivadas a aprofundar nossos 

estudos sobre temas direcionados para a Educação Matemática. 

Em setembro de 2011, recebi um convite da Secretária Municipal de 

Educação da cidade de Guanambi-Ba, para fazer um trabalho de planejamento com 

professores do 4º ano. Foi um desafio muito grande, pois, desde o primeiro 

encontro, me deparei com professores que não se identificavam com a disciplina  

Matemática e, como consequência, apresentavam dificuldades no que se refere à 

conceituação dos objetos Matemáticos.  
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Com relação à formação matemática e ao saber dos professores, 

concordamos com Tardif (2012), ao apontar que 

 

[...] Um primeiro fio condutor é que o saber dos professores deve ser 
compreendido em íntima relação com o trabalho deles na escola e na 
sala de aula. Noutras palavras, embora os professores utilizem 
diferente saberes, essa utilização se dá em função do seu trabalho e 
das situações, condicionamentos e recursos ligados a esse trabalho. 
Em suma, o saber está a serviço do trabalho. Isso significa que as 
relações dos professores com os saberes nunca são relações 
estritamente cognitivas: são relações medidas pelo trabalho que lhes 
fornece princípios para enfrentar e solucionar situações cotidianas 
(TARDIF, 2012, p.16-17) 

 

A experiência em docência na Educação Básica, no curso Superior e na 

formação de professores motivou-me a dar continuidade aos estudos. Essas, entre 

outras, foram inquietações motivadoras, que me conduziram a fazer os exames de 

seleção no Mestrado Acadêmico em Educação Matemática, para assim conhecer, 

discutir e aprofundar as teorias envolvendo esse campo do saber. 

 

1.2 Contextualização da pesquisa 

 

Este estudo está inserido em um projeto desenvolvido pelo grupo de pesquisa 

Processo de Ensino e Aprendizagem em Matemática (PEA-MAT) da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) em projeto colaborativo com o grupo 

de pesquisa Didactica de las Matemáticas (DIMAT), que pertence ao Instituto de 

Investigación para La Enseñanza de las Matemáticas (IREM) da Pontifícia 

Universidad Católica del Peru (PUCP).   

O projeto de pesquisa apresenta vários objetivos, entre os quais destacamos 

um que possui relação direta com nossa pesquisa: 

 

a) Contribuir para a formação de professores quanto ao conhecimento de 

conceitos matemáticos, aos métodos utilizados para a construção de tal 

conhecimento e o conhecimento didático.  

� Com esse objetivo em mente, definimos nossa questão de pesquisa: 

 

 Quais invariantes operatórios os professores, que lecionam nos anos iniciais do 
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Ensino Fundamental, mobilizam de forma estável, durante a  análise de atividades 

envolvendo combinatória? 

 

Em nossa pesquisa, ao analisarmos que conhecimento já têm os professores, 

identificado por meio dos invariantes operatórios mobilizados, esse trabalho pode 

contribuir para uma formação dos professores orientada para sanar dificuldades que 

eles possuem em relação aos conceitos matemáticos, em particular, em situações 

que envolvem combinatória.  

A decisão de desenvolver um projeto e refletir a respeito dos conhecimentos 

dos professores que ensinam Matemática nos anos iniciais, justifica-se, porque 

esses docentes não possuem formação na área e, assim, nossa investigação pode, 

e deve sucitar novas discussões com o intuito de promover a melhoria do ensino de 

Matemática nesse nível da escolaridade.  

Segundo Fiorentini e Lorenzato (2009), estudos sobre os conhecimentos 

profissionais do professor, até o início dos anos de 1990, têm revelado baixos níveis 

de compreensão e domínio do conhecimento matemático a ser ensinado. Ainda, a 

respeito da formação do professor, Ponte (2012) argumenta que: 

 

[...] Um ensino de Matemática de qualidade passa necessariamente 
por professores com uma formação matemática apropriada, com 
competências reconhecidas no campo didático, com bom 
relacionamento com os alunos, que assumem uma atitude 
profissional perante os problemas com que se deparam e que 
demonstram capacidade de se atualizarem profissionalmente. Por 
isso, se diz com frequência que o professor constitui um elemento 
decisivo no processo de ensino-aprendizagem. (PONTE, 2012, p. 1) 

 

 A discussão desses autores reforça nossa opção por essa pesquisa que foi 

desenvolvida com professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Dentre as recomendações dos Parâmetros Curriculares Nacionais-PCN, 

destaca-se aquela que diz que o desenvolvimento do pensamento combinatório 

deve acompanhar a escolaridade matemática, desde os anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Ainda, segundo os PCN, o ensino de combinatória tem como objetivo 

fazer com que os alunos dos anos iniciais tenham contato com situações que 

envolvem combinações, arranjos, permutações e, especialmente, o princípio 

multiplicativo da contagem, sem necessariamente formalizá-lo. 
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Nesta pesquisa, levantamos a hipótese de que os elementos que permitem o 

desenvolvimento do raciocínio combinatório não são trabalhados a contento nos 

anos iniciais da escolaridade. E, para verificar a validade de tal hipótese, 

pretendemos responder à seguinte questão:  

Quais invariantes operatórios os professores que lecionam nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental mobilizam de forma estável, durante a análise de situações 

envolvendo Combinatória? 

 

1.3 Estrutura da pesquisa 

 

Visando a um melhor detalhamento sobre o presente estudo, organizamos 

este trabalho em oito capítulos. Na introdução, capítulo 1, apresentamos nosso 

trabalho, apontamos objetivos e justificamos nossa escolha pelo tema. 

O capítulo 2 é dedicado à revisão de literatura. Nele, discutimos resultados de 

pesquisas realizadas na área de Educação Matemática que contribuíram para nosso 

estudo, no que se refere à composição dos instrumentos de pesquisas, análises dos 

resultados e discussão teórica, envolvendo formação, conhecimentos e saberes 

docentes, desempenho e estratégias de aluno em relação ao raciocínio 

combinatório. 

No capítulo 3, anunciamos os objetivos, a problemática e a questão de 

pesquisa que nortearam nosso estudo. Abordamos a metodologia, apresentando as 

razões que nos levaram a escolher o estudo de caso, o questionário e a entrevista 

semiestruturada como técnica para coleta dos dados. Ainda nesse capítulo, fizemos 

uma discussão sobre os seguintes referencias: 

a) Letramento Combinatório; 

b) Teoria dos Campos Conceituais: ênfase aos invariantes operatórios; 

c) Teoria Antropológica do Didático: referência para análises dos livros didáticos;  

d) Modelo do conhecimento profissional do professor, segundo Ball; Thames; 

Phelps (2008). 

No capítulo 4, apresentamos o estudo do objeto matemático: combinatória, 

quais invariantes operatórios a serem mobilizados para resolver situações, 

envolvendo esse objeto matemático. 

 



24  

 

Tratamos, no capítulo 5, da atual situação do ensino de combinatória, 

investigamos a organização matemática de duas coleções de livros didáticos dos 

anos iniciais, que foram aprovados no Programa Nacional do Livro Didático  (PNLD) 

2013.  Objetivamos investigar se as tarefas determinadas nas atividades 

desenvolvem o letramento combinatório. 

Já no capítulo 6, analisamos os questionários aplicados aos professores 

participantes da pesquisa, com o objetivo de traçar seu perfil e identificar que 

conhecimentos têm os docentes em relação ao conteúdo de combinatória.  

No capítulo 7, apresentamos as análises das falas dos professores 

participantes das entrevistas. Para tanto, nos apoiamos na Teoria dos Campos 

Conceituais, com o objetivo de identificar que invariantes operatórios os professores 

mobilizam na resolução de situações envolvendo combinatória. 

Finalmente, nas considerações finais, capítulo 8, apontamos a contribuição de 

nossa investigação para a formação de professores e o ensino da matemática e 

fazemos questionamentos ao comentarmos os resultados de nossa pesquisa e 

apresentarmos nossas conclusões, retomando questões colocadas e apontando as 

possíveis limitações da nossa pesquisa, mas ensejando perspectivas para pesquisas 

futuras. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Neste capítulo, discorremos sobre algumas pesquisas relacionadas ao ensino 

e à aprendizagem de conteúdos relativos à combinatória. O objetivo desse 

procedimento é investigar e compreender resultados de pesquisas na área que 

possam contribuir para a análise dos dados coletados em nossa investigação. Com 

o estudo dessas pesquisas objetivamos apontar a problemática do tema, descrever 

o quadro teórico, delinear a metodologia e mostrar os resultados obtidos. 

Os trabalhos selecionados foram divididos por abordagem de tópicos e assim 

se organizam: 

 

a)  Formação, ou conhecimento, e saberes docentes: Santos (2005), Carvalho 

(2009), Sabo (2010), Rocha (2011);  

b)  Desempenho e estratégias de alunos envolvendo problemas de 

combinatória: Batanero; Godino; Navarro-Pelayo (1997), Roa (2000), Esteves 

(2001), Pedrosa Filho (2008), Pinheiro (2008), Pessoa (2009), Pessoa e 

Borba (2009).  

c)  Materiais didáticos utilizados nas aulas de ensino de combinatória: Costa 

(2003), Campos (2011). 

d)  Análise bibliográfica: Currículo e exames para os quais nenhuma pesquisa, 

especificamente com esse foco, foi encontrada. 

 

 Com o levantamento dessas pesquisas, buscamos construir um panorama 

dos resultados de pesquisas a respeito do tema que servissem de base para a 

organização de estratégias a serem adotadas. Pensou-se no preenchimento de 

algumas lacunas e no levantamento de problemas e em possíveis sugestões para se 

trabalharem em futuras pesquisas, questões, quem sabe, que possam ser balizadas 

em nosso trabalho. 

 

2.1 Pesquisas envolvendo formação ou conhecimento e saberes docentes 

 

 Santos (2005), em seu estudo, objetiva entender como se dá o processo de 

incorporação de temas associados à combinatória, probabilidade e estatística na 
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Educação Básica e suas relações com o processo de formação continuada de 

professores. Em suas análises, o pesquisador procurou evidenciar as concepções e 

os conhecimentos de professores sobre esse tema. Para encetar tal tarefa, lançou 

mão de instrumentos como questionários, entrevistas e observação de módulo de 

uma formação continuada intitulada Teia do Saber, um convênio entre a (PUC/SP) e 

a Secretaria de Educação de São Paulo, que ocorreu durante o segundo semestre 

de 2004. Além disso, observou as aulas de quatro professores que participaram 

dessa formação, em turmas de Ensino Fundamental e Médio. 

Os resultados que ele apresentou revelaram que mesmo os professores que 

tinham entre 16 e 20 anos de docência e eram licenciados em Matemática, não 

trabalhavam os conteúdos probabilidade e combinatória, no Ensino Fundamental.  

Em suas observações no curso de formação, Santos (2005) nomeou quatro 

grupos de professores os quais ele denominou A, B, C e D. O autor aponta que, nos 

grupos observados, os professores mostraram dificuldades para responder às 

questões propostas pelo professor formador, por não conseguirem criar estratégias 

que possibilitassem a resolução dos problemas.  

Com relação à prática dos professores, na observação das aulas, Santos 

(2005) constatou que falta maior incentivo aos alunos por parte desses professores, 

e que eles mesmos utilizam um conjunto de fórmulas para trabalhar tal conteúdo.  

Além disso, o autor percebeu, na fala dos professores, que eles desconhecem as 

orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino de combinatória, 

probabilidade e estatística.  

Carvalho (2009) realizou um estudo de caso duas professoras, para estudar o 

impacto do trabalho colaborativo para o desenvolvimento do conhecimento didático 

em combinatória centrado nas seguintes questões de investigação: 

 

a) O trabalho colaborativo é facilitador da promoção de uma atitude reflexiva e 

investigativa dos professores, frente às dificuldades apresentadas pelos 

alunos em combinatória? 

b) De que forma o trabalho colaborativo se reflete no desenvolvimento do 

conhecimento didático dos professores em combinatória? 
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Para desenvolver a investigação, adotou a metodologia de estudo de caso 

com base em Bogdan e Biklen (1994), em que Maria e Margarida constituíram os 

casos estudados e a investigadora assumiu o papel de observadora participante. Os 

instrumentos de pesquisa foram: entrevistas com essas professoras, uma antes e 

outra depois de terem trabalhado combinatória, notas de campo, registros escritos 

produzidos pelas participantes e a observação de aulas e de sessões de trabalho, 

estas, num total de 14, com uma duração média de duas horas. 

As análises de dados foram feitas de forma contínua, durante o processo de 

coleta dos dados, durante o qual os fatos iam sendo organizados e interpretados, 

sob uma perspectiva de regulação e aferição das questões desta investigação e 

aprofundando-as. 

Em termos de resultados obtidos, a autora enfatiza a importância do trabalho 

desenvolvido ao longo das sessões, como uma oportunidade de as duas 

professoras problematizarem e questionarem suas concepções e práticas de ensino.  

Em relação à postura das professoras participantes da pesquisa, Carvalho (2009)  

salienta que, a Margarida, partindo de uma atitude de maior abertura e 

predisposição à mudança, aprofundou ainda mais tal atitude; enquanto Maria, 

mostrando-se inicialmente convicta e confiante nas suas práticas, apenas pelo fim 

da experiência questionou algumas dessas práticas da sala de aula. Além disso, a 

análise e reflexão realizadas pelas professoras revelaram a valorização de tarefas 

exploratórias, das estratégias espontâneas dos alunos e das ideias equivocadas. 

Ainda, Carvalho (2009) verificou o desenvolvimento de uma consciência 

crescente de que a mudança de estratégias na prática docente é possível, a partir 

do envolvimento e esforço pessoais apoiados num trabalho conjunto, interativo e 

investigador sobre o desenvolvimento do conhecimento didático das professoras, 

procedimentos que levam os professores a investigarem suas práticas, a partir de  

problematização.  

No que diz respeito à concepção dos professores, Sabo (2010), em sua 

dissertação de mestrado, investiga os saberes de professores do Ensino Médio de 

escolas públicas e particulares da cidade de São Paulo, sobre o ensino e a 

aprendizagem de análise combinatória. O autor fundamenta seus estudos na Teoria 

Antropológica do Didático proposta por Yves Chevallard, com o objetivo de analisar 

a organização praxeológica do objeto matemático em estudo, e nos trabalhos de 
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Tardif, Ponte, Nacarato e Paiva, para entender os saberes e as concepções 

docentes sobre combinatória e como se dá a formação e o desenvolvimento 

profissional do professor.   

Neste contexto, Sabo (2010) propõe a seguinte objetivo: “Investigar os 

saberes do professor em relação ao ensino de análise combinatória é de fato 

pertinente e propício para entender os equívocos e problemas observáveis nos 

alunos” (SABO, 2010, p. 35), que foi norteada com a seguinte questão de pesquisa: 

“Quais saberes podem ser identificáveis por meio da fala do professor do Ensino 

Médio, utilizando-se de entrevista semiestruturada, em relação ao ensino dos 

conceitos de análise combinatória?” (SABO, 2010, p 18). 

 No desenvolvimento de sua pesquisa, Sabo (2010) optou por uma 

abordagem qualitativa de estudo de caso como procedimento metodológico, e a 

entrevista semiestruturada, para a coleta de dados. A entrevista foi realizada com 

seis professores do Ensino Médio que lecionavam, ou já tinham lecionado, o tema 

análise combinatória. 

 Na entrevista, Sabo (2010) investigou que influências da experiência vivida 

nos anos escolares e que formação acadêmica recebida na universidade se faziam 

presentes na prática desses professores, na sua participação em projetos de 

desenvolvimento pessoal, e nos seus saberes, quando comparados aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, além de investigar que concepções têm estes professores 

sobre o uso de fórmulas e conceitos de combinatória que devem ser discutidos no 

Ensino Médio. 

Em sua pesquisa, o autor inferiu que as dificuldades apresentadas pelo aluno 

poderiam ser consequência da falta de conhecimento especifico do professor a 

respeito do objeto estudado, e, de certo modo, grande parte dos professores 

participantes da pesquisa reproduz a prática docente e o saber herdado dos 

professores que participaram de sua formação e suas experiências escolares. Esses 

professores também valorizam a memorização e a aplicação das fórmulas para a 

resolução de problemas.  

Os resultados apontados na pesquisa de Sabo (2010) convergem para os 

resultados obtidos por Santos (2005). O autor afirmou, ainda, que os professores 

entrevistados declararam ter dificuldades para distinguir se é ou não relevante a 

ordem dos objetos nos agrupamentos para a resolução dos problemas e, também, 
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evitavam ou até mesmo não abordavam de forma estruturada e fundamentada os 

estudos de análise combinatória com seus alunos no Ensino Médio. 

O pesquisador aponta que as concepções dos professores de matemática a 

respeito de análise combinatória e de o seu ensino têm de merecer maior interesse 

por parte dos responsáveis, que devem confirmar a importância de se propiciarem 

oportunidades, em grupos de formação continuada, ou grupos de discussão, que 

agilizassem uma reavaliação dos saberes docentes e a construção de novos 

saberes que, nesse contexto, podem favorecer mudanças na prática docente.  

Outra pesquisa que objetivou investigar professores em relação ao 

conhecimento de combinatória foi desenvolvida por Rocha (2011). Em sua pesquisa, 

investigou os conhecimentos de professores da Educação Básica e, para isso, 

apoiou-se nos trabalhos de Schulman e Ball et al., os quais propõem um modelo de 

caracterização dos conhecimentos associados aos professores que ensinam 

Matemática, e também na Teoria dos Campos Conceituais proposta por Vergnaud.  

 A metodologia utilizada para a coleta dos dados foi a entrevista 

semiestruturada com seis professores da Educação Básica, dois do Ensino 

Fundamental I, dois do Fundamental II e dois do Ensino Médio, para identificar a 

opinião deles no que diz respeito: aos tipos de problemas de combinatória, 

procedimentos de resolução utilizados pelos alunos e às formas de ensino para a 

superação de dificuldades no ensino e na aprendizagem. 

     Rocha (2011) levanta alguns questionamentos: quais estratégias de 

resolução de problemas de combinatória são valorizadas pelos professores para 

minimizar as dificuldades dos alunos?  Como os saberes são constituídos pelos 

professores se, geralmente, não acontecem práticas formadoras específicas para se 

atingirem esses objetivos? Que dificuldades os professores têm no ensino de 

combinatória?  Com esses questionamentos, a autora define sua questão de 

pesquisa: “que conhecimentos sobre combinatória e seu ensino têm professores que 

ensinam matemática no Ensino Fundamental e Médio?” (ROCHA, 2011, p. 15). 

A pesquisadora revela que os professores entrevistados apresentaram 

dificuldades para diferenciar problemas de arranjo e combinação, tanto na leitura do 

enunciado do problema, quanto na correção de estratégias dos alunos, mostrando, 

assim, desconhecimento de situações nos invariantes do conceito de ordenação, no 

cálculo relacional dos problemas, o qual consiste na decisão sobre que estratégia de  
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resolução escolher e quais procedimentos desenvolver. 

Além disso, apontou dificuldades dos professores dos anos iniciais, com 

relação à aplicação de produto cartesiano, uso da listagem, de tabelas de dupla 

entrada, da árvore de possibilidades, sobretudo, no que se refere a situações de 

formulação e interpretação de problemas. 

 Conforme Rocha (2011), boa parte das tarefas de ensinar requer o domínio 

do planejamento de ensino, da preparação de uma sequência didática para 

determinado conteúdo, da elaboração de uma avaliação, da determinação de uma 

estratégia de superação das dificuldades dos alunos ou da escolha de um recurso 

didático. 

Rocha (2011) ainda chama atenção para a necessidade de um trabalho que 

permita ao aluno um maior desenvolvimento do raciocínio combinatório. Assim, são 

necessários, por parte dos professores, conhecimentos matemáticos e didáticos 

sobre estruturas combinatórias, e, dos pesquisadores a necessidade de mais 

trabalhos científicos que busquem auxiliar professores em seus conhecimentos 

conteudista e pedagógico referentes à combinatória. 

As pesquisas citadas acima em muito nos auxiliaram, por tratarem do objeto 

combinatório com enfoque no e sob a óptica do pensamento do professor. Também, 

contribuíram para o desenvolvimento de nossa pesquisa realizada com a 

composição da estrutura do roteiro da entrevista e as análises dos dados. A grande 

contribuição de Rocha (2011) para nosso trabalho situa-se, sobretudo, em suas 

análises e conclusões. Sua obra nos sugere desenvolver pesquisas que possibilitem 

investigar o domínio do conhecimento do conteúdo pelo professor. E a configuração 

de sua entrevista conjuntamente com a de Sabo (2010) nos auxiliaram para a 

composição de nossos questionamentos, tanto nos questionários preparados quanto 

nas entrevistas realizadas neste trabalho. 

Além disso, as análises realizadas por Sabo (2010), no que se refere ao 

objeto matemático à luz da Teoria Antropológica do Didático, nos ajudaram nas 

análises que fizemos do conteúdo de combinatória nos livros didáticos dos anos 

iniciais. 

2.2 Pesquisas envolvendo desempenho e estratégias de aluno em relação ao 

raciocínio combinatório 
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O trabalho de Batanero, Godino e Navarro-Pelayo (1997) tem como objetivo 

avaliar o efeito do modelo combinatório implícito no raciocínio combinatório dos 

alunos, antes e depois da instrução. 

   Os autores aplicaram um questionário contendo 13 questões, envolvendo 

problemas de combinatória, a 720 alunos entre 14 e 15 anos, do ensino secundário. 

Para a construção do questionário, foram consideradas as variáveis do modelo 

combinatório implícito (seleção, distribuição e partição), os tipos de operação 

combinatória (permutações, combinações, arranjos) e a natureza dos elementos a 

serem combinados (letras, números, pessoas e objetivos).  

Segundo, Batanero, Godino e Navarro-Pelayo (1997), combinatória é um 

componente essencial da matemática discreta e, como tal, tem um papel importante 

a desempenhar na matemática escolar. 

Nessa pesquisa, os autores objetivaram responder as seguintes questões: 

“Qual o papel da análise combinatória na probabilidade e matemática discreta”? “A 

capacidade combinatória é somente um componente matemático ou é um 

componente fundamental do raciocínio lógico”? “Há variáveis de tarefas que afetam 

os procedimentos e os erros apresentados pelos alunos ao resolverem problemas 

combinatórios”? Como deveríamos considerar estas variáveis no ensino e na 

avaliação? 

  Os pesquisadores apontaram que os grupos revelaram dificuldades, mesmo 

nos exercícios que apresentavam agrupamentos com poucos elementos. O índice 

de erros foi um pouco menor entre os alunos que já haviam estudado esse 

conteúdo. Entre os erros os autores elencaram os de: 

 

a) interpretação do enunciado do problema;  

b) ordem (considerar a ordem quando esta é relevante); 

c) repetição (o aluno não considera a possibilidade de repetir os elementos 

quando é possível e vice-versa); 

d) confusão em relação ao tipo de objeto (confundir objetos indistinguíveis por 

objetos distinguíveis e vice-versa);  

e) exclusão (excluir algum  elemento na forma da configuração);  

f) enumeração não sistemática (tentar resolver o problema enunciado por 

tentativa e erro, sem um processo recursivo que conduz à formação de todas 
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as possibilidades);  

g) respostas intuitivas (o aluno dá uma resposta numérica, sem justificativa);  

h) interpretação errada do diagrama de árvore (pouco uso e construção 

inadequada.) 

 

Esses autores afirmam que o professor deve estar atento às diferentes 

variáveis, como, o número de possibilidades, de etapas na elaboração de atividades, 

para conseguir uma evolução do raciocínio combinatório, de forma que os alunos 

compreendam e tenham concepções corretas para os trabalhos com análise 

combinatória. Ainda, recomendam que a organização do ensino apresente 

atividades que abranjam o pensamento recursivo e os procedimentos sistemáticos 

de enumeração, em vez de centrar o ensino e a aprendizagem apenas na definição 

e na aplicação de fórmulas. 

Ainda, esses autores fundamentados nas ideias de Piaget, apregoam que o 

sujeito que não possui capacidade combinatória, não é capaz de usar a ideia de 

probabilidade, exceto com experimentos aleatórios muito elementares.  

A tese de Roa (2000) faz parte de um projeto de investigação que se 

desenvolveu no Departamento de Didática da Matemática da Universidade de 

Granada desde 1990, sobre distintos aspectos da didática da combinatória 

elementar. A ideia geral que impulsionou este projeto foi caracterizar e explicar as 

dificuldades dos estudantes para resolverem problemas elementares de 

combinatória, a elaboração de propostas curriculares fundamentadas a respeito do 

tema, investigar os conhecimentos dos professores que ensinam o tema no nível 

secundário e pouca investigação do tema por parte da comunidade de 

investigadores em Educação Matemática. 

 Esta investigação analisa as estratégias de solução de uma mostra de 

problemas combinatórios elementares, assim como as dificuldades e os erros por 

parte de estudantes dos últimos períodos dos cursos de licenciatura de Matemática. 

O estudo se realiza mediante questionários escritos e aplicados em três fases a um 

total de 147 estudantes, com entrevistas individuais a uma amostra reduzida, usando 

os métodos qualitativo e quantitativo. Os objetivos da investigação foram: 

 

a)  caracterizar as dificuldades e os erros na resolução de uma amostra de 
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problemas de combinatória (simples e compostos), em estudantes com 

preparação matemática prévia (estudantes de 4º e 5º período do curso de 

Licenciatura em Matemática); 

b)    estudar o efeito dos índices de dificuldades dos problemas de diversas 

variáveis de tarefas (esquema combinatório, tipo de operação combinatória, 

tamanho da solução); 

c)   analisar a compreensão que os alunos demonstram sobre os enunciados de 

problemas, sobre métodos gerais e estratégias específicas de solução e 

relacionar com os índices de dificuldades dos problemas e suas 

características. Indagar a influência de novos fatores explicativos 

(principalmente de tipo semiótico) sobre as estratégias e erros e dificuldades 

em resolução de problemas combinatórios.  

 

A metodologia de investigação consiste, basicamente, na aplicação de 

questionários escritos e na realização de entrevistas clínicas e nas análises de 

conteúdo das respostas dos estudantes. A investigação ocorreu em várias fases: 

 

a) na primeira, considerada fase piloto e com um caráter exploratório, 

consistia na aplicação de questionário usado por Navarro-Pelayo a uma 

amostra de 27 estudantes de 5º período do curso de licenciatura de 

matemáticas (aplicado em março de 1994).  

b) a segunda, uma amostra de 29 estudantes da mesma população (março 

1995). 

c) a terceira fase consiste na realização de uma análise a priori dos tipos de 

generalização de raciocínio que podem ser aplicados para resolver os 

problemas de questionário definitivo, que permitirá formular hipóteses 

específicas para a 4ª a 5ª fase e servirá de pauta para as análises de 

raciocínios efetivamente produzidos por estudantes selecionados para o 

estudo de caso. 

d) a quarta fase, que tem um caráter confirmatório, compreende a aplicação 

de questionário definitivo a uma mostra de 91 estudantes (29 de 4º 

período e 62 de 5º período), envolvendo diferentes variáveis de tarefa a 

respeito da dificuldade dos problemas, assim como a caracterização dos 
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tipos de interpretação dos enunciados e as estratégias de solução. 

 

 Finalmente, Roa (2000) selecionou quatro estudantes para realizar um estudo 

de caso centrado em análise de solução dos problemas, e as respostas dadas a uma 

entrevista semiestruturada sobre seus conhecimentos prévios e os raciocínios 

manifestados, cujo objetivo era investigar e comprovar o papel desempenhado pela 

variabilidade do Modelo Combinatório Implícito (MCI), proposta por Dubois em 

sujeitos, assim como indagar outros explicativos dos índices de dificuldades, 

estratégias e tipos erros na resolução de problemas combinatórios.  

O autor mostra em sua pesquisa que, apesar do caráter elementar dos problemas 

combinatórios selecionados, o estudante tem dificuldades para resolvê-los, devido à 

não aplicação de  estratégias corretas. O resultado desse estudo, que contou com 

uma análise de tipos de deficiências no ensino de combinatória, enfatiza o estudo de 

fórmulas das operações combinatórias, em detrimento de componentes primários de 

raciocínio combinatório. 

Esteves (2001), em sua dissertação de mestrado, estudou a aquisição e o 

conhecimento de análise combinatória em adolescentes de 14 e 15 anos de idade, 

cursando a última série do Ensino Fundamental (atual 9° ano). 

A autora trabalhou com dois grupos: o experimental e o de referência. 

Enquanto o grupo experimental realizou o estudo por meio de uma sequência de 

ensino, sem a introdução de fórmula, o grupo de referência seguiu a abordagem 

tradicional apresentada pelos livros didáticos, com a predominância da aplicação da 

fórmula. O grupo de referência era composto por 30 alunos do segundo ano do 

Ensino Médio e o grupo experimental por 28 alunos da oitava série (atual nono ano) 

do Ensino Fundamental, todos de uma escola da rede particular da cidade de Santos, 

em São Paulo. 

 O trabalho de Esteves (2001) está fundamentado nas teorias dos Campos 

Conceituais, da Transposição Didática e na dos Registros de Representação 

Semiótica. Sua investigação foi pautada na seguinte questão de pesquisa: “em função 

do ensino oferecido, os sujeitos demonstram progresso verificável, no que tange ao 

campo conceitual considerado”? (ESTEVES, 2001, p. 21) 

 Ao analisar as produções apresentadas pelos alunos, Esteves (2001) pontuou 

as dificuldades mais frequentes: falta de organização para enumerar os dados 



35 

 
sistematicamente; confusão sobre a relevância da ordem, principalmente em 

problemas de combinações; dúvida na identificação da operação aritmética a ser 

usada na situação proposta; interpretação de um problema; emprego do termo 

distribuir como se fosse dividir; o não uso de árvore de possibilidade ou seu uso 

inadequado. Essas dificuldades também foram apontadas na pesquisa de Batanero, 

Godino e Navarro-Pelayo (1997). 

 Apesar dos erros apontados, a autora salienta que atividades envolvendo 

combinatória, incentivam o aluno na busca de hipóteses e desenvolvem o raciocínio, 

pois são instrumentos importantes nos processos de ensino e de aprendizagem à 

medida que esses alunos se envolvem na construção do seu próprio conhecimento. 

Para Esteves (2001), essas dificuldades podem ser explicadas, devido o contrato 

didático estabelecido no decorrer dos anos de escolaridade. 

 

Nossa explicação para tal comportamento vem do contrato didático 
implícito ou talvez explícito que a escola estabelece para seus 
alunos, ou seja, a valorização do uso do processo formal (utilização 
do algoritmo). Esta valorização costuma acontecer a partir do 2º ciclo 
do Ensino Fundamental (3ª e 4ª séries) quando o cálculo mental é 
pouco ou nada valorizado e existe uma cobrança do uso correto dos 
algoritmos. A partir do 3º ciclo (5ª e 6ª série), a resolução de 
problemas sem o uso dos tradicionais “x” e “y” é considerada uma 
resolução “pobre” ou, o que é pior, algumas vezes é considerada 
errada. (ESTEVES, 2001, p. 91) 

 

Pedrosa Filho (2008), em sua dissertação de mestrado, diagnosticou a 

aquisição e o desenvolvimento de noções introdutórias do raciocínio combinatório 

em crianças entre sete e oito anos de idade de uma escola pública de São Paulo. 

Para chegar a esse diagnóstico, desenvolveu uma sequência de atividades, 

fundamentada na Teoria dos Campos Conceituais e na Teoria dos Registros de 

Representação Semiótica.  

A metodologia aplicada foi a Engenharia Didática. Em uma análise preliminar, 

sugeriu que os alunos trabalhassem em dupla e, fazendo uso de material 

manipulável, aplicou dois tipos de atividades: uma delas visou à determinação de 

combinações de roupas em modelos e a outra, de possibilidades de caminhos, em 

um quadriculado, para se chegar a um determinado destino. 

A principal questão respondida pela pesquisa foi: é possível criar situações 

que possibilitem a introdução de noções iniciais que favoreçam o desenvolvimento 
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da análise combinatória direcionadas às crianças do primeiro ciclo do Ensino 

Fundamental? Como questão secundária, propôs investigar: se o uso do material 

manipulável favorece a introdução do raciocínio combinatório para crianças desse 

ciclo de ensino? 

Pedrosa Filho (2008) pontua que, após a aplicação das atividades, analisar o 

comportamento, os procedimentos e registros das duplas, concluiu que o uso de 

material manipulável e o trabalho em duplas favoreceram não só o interesse pelo 

estudo proposto, mas, também, o desenvolvimento de ideias de organização, leitura, 

contagem, visualização de resultados e dos primeiros passos na relação entre os 

campos: aditivo e multiplicativo. 

O autor, ainda em suas conclusões, faz alguns questionamentos: será que os 

professores em formação inicial ou continuada são orientados adequadamente em 

relação ao objeto matemático, combinatória de modo eficaz ao abordá-lo? E os 

professores do Ensino Médio, as orientações dos livros didáticos e dos documentos 

oficiais favorecem tal orientação?   

A pesquisa de Pedrosa Filho (2008) contribuirá com nosso trabalho no sentido 

de que seus questionamentos e suas reflexões farão com que aprofundemos nossos 

questionamentos em relação a introdução de noções iniciais que favoreçam o 

desenvolvimento da análise combinatória direcionadas aos alunos dos anos iniciais. 

Para criar tal situação, é preciso que se mobilizem os conhecimentos dos conteúdos, 

porque, afinal, será que os professores em formação inicial ou continuada são 

orientados, adequadamente, sobre o objeto matemático, combinatória, ao abordá-

lo? As orientações dos livros didáticos e dos documentos oficiais favorecem tal 

orientação?  Os professores desse nível de escolaridade se limitam apenas a 

abordar situações envolvendo raciocínio de produto cartesiano? 

A pesquisa de Pinheiro (2008) apresenta o resultado de uma investigação a 

respeito de combinatória com alunos da segunda série do Ensino Médio. Para sua 

pesquisa, o autor fundamenta uma sequência didática com ênfase na resolução de 

problemas. Este trabalho procurou investigar a viabilidade de uma sequência de 

ensino para introduzir os conceitos básicos de análise combinatória, fundamentada 

na Teoria das Situações Didática proposta por Brousseau. 

 A metodologia utilizada baseou-se nos princípios da Engenharia Didática 

proposta por Artigue. O autor aplicou um pré-teste e um pós-teste; os sujeitos da 
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pesquisa foram 15 alunos da segunda série do Ensino Médio de uma escola pública 

de Belém do Pará. 

Os resultados indicam que a sequência didática proporciona condições 

favoráveis à aprendizagem com o intuito de que os alunos desenvolverem as 

habilidades de resolução de combinatória.  

O pré-teste foi elaborado com o objetivo de saber se os alunos conseguiriam 

resolver problemas que envolvessem as habilidades básicas do ensino de análise 

combinatória.  Esses problemas aplicados no pré-teste, para o autor, foram aqueles 

que seriam apontados pelos professores como os mais fáceis. A quantidade de 

questões também foi levada em consideração, pois na visão do pesquisador esse 

aspecto poderia influenciar na vontade dos alunos. Sendo assim, foram aplicados 

cinco problemas envolvendo: produto cartesiano, permutação simples, arranjo 

simples e combinação simples. 

O autor, após observar as aulas de aprofundamento, chegou à conclusão de 

que elas são muito importantes e devem ser planejadas com seus objetivos bem 

consolidados e que, após a aula de aprofundamento, um pós-teste deve ser 

realizado, para que o professor possa avaliar o desenvolvimento das habilidades 

básicas da combinatória. 

Pessoa (2009) verificou o desenvolvimento do raciocínio combinatório em 

alunos do segundo ano do Ensino Fundamental, ao segundo ano do Ensino Médio.  

A pesquisadora teve o objetivo de defender a seguinte tese:  

 

O desenvolvimento do raciocínio combinatório é um processo longo 
que se amplia a partir de experiências extra-escolares e vivências 
escolares, sejam as diretamente relacionadas a situações 
combinatórias, sejam as indiretamente relacionadas e que este 
desenvolvimento evidencia-se já nos anos iniciais de escolarização e 
que progressivamente vai se modificando. (PESSOA, 2009, p. 33.) 

 

 Para subsidiar a confirmação, ou negação da tese, podemos citar alguns 

questionamentos elencados pela pesquisadora: 

a) como ocorre o desenvolvimento do raciocínio combinatório, desde o início do 

ensino fundamental até o término do ensino médio?   

b) como se dá o desempenho de alunos nos diversos tipos de problemas de 
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combinatória?  

c) como se evidencia o desempenho de alunos dos diferentes anos/séries de 

escolaridade, lidando com as mesmas questões de combinatória?  

d) os alunos dos anos iniciais resolvem problemas cujos conceitos não foram 

ainda formalmente e explicitamente trabalhados pela escola? E como alunos 

de séries posteriores lidam com as situações, após o conhecimento de 

procedimentos formais?  

e) quais estratégias os alunos utilizam para solucionar os diferentes tipos de 

problemas de combinatória?   

f) ocorrem mudanças de estratégias de resolução de problemas combinatórios 

ao longo das séries?  

g) há progressão nas estratégias com o passar dos anos de escolarização, 

mesmo não tendo sido a combinatória, alvo de ensino?   

h) quais invariantes das situações investigadas são mais facilmente 

reconhecidas pelos alunos? 

i) quais as diferentes formas de representação simbólica usadas pelos alunos 

na resolução dos problemas de raciocínio combinatório? 

 

O estudo foi desenvolvido tomando como aporte teórico a Teoria dos Campos 

Conceituais, para verificar avanços e obstáculos ocorridos no desenvolvimento 

conceitual, e discutir sobre esquemas, invariantes operatórios e conceitos.  

Os procedimentos metodológicos consistiram em propor aos alunos questões 

envolvendo oito problemas de combinatória (dois de cada tipo: produto cartesiano, 

combinação, arranjo e permutação). A pesquisa contou com a participação de 568 

alunos da Escola Básica, em média 50 alunos por série/ano. 

 A análise dos dados foi realizada de forma qualitativa e quantitativa, com 

auxilio do software Statistical Packege for Social Sciences (SPSS). O desempenho 

dos alunos foi avaliado a partir de tipo de escola, nível de ensino e ano de 

escolarização. 

Nas análises, a autora não considerou relevante a variável gênero, e a 

pesquisa confirmou a hipótese de que essa variável não teve influência no 

aprendizado matemático dos alunos pesquisados. Quanto à variável tipo de escola, 

foi observado que, no inicio da escolarização, não há diferença significativa, porém, 
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com o avanço da escolaridade, o desempenho superior é detectado na escola 

particular. No entanto, a pesquisadora ressalta que esses resultados não podem ser 

generalizados, concluindo que a qualidade do ensino pode variar de escola para 

escola. O dado importante foi o fato de que todos os alunos, independente do tipo de 

escola, melhoraram seu desempenho durante o passar dos anos escolares. 

O estudo citado apontou para a existência de maiores acertos em problemas 

envolvendo o produto cartesiano, e erros em problemas do tipo de arranjo e 

permutação, principalmente com os alunos dos anos iniciais. 

No artigo “Quem dança com quem: o desenvolvimento do raciocínio 

combinatório de crianças de 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental’’, Pessoa e Borba 

(2009) analisaram o desempenho, e as estratégias, de alunos na resolução de 

problemas de combinatória. Nesse artigo, as autoras aprofundam as análises feitas 

por Pessoa (2009). 

As pesquisadoras aplicaram uma sequência de atividades envolvendo oito 

problemas, dois de cada tipo (produto cartesiano, arranjo, combinação e 

permutação) e selecionaram uma amostra de 99 alunos de primeira à quarta série 

de duas escolas, uma da rede particular e outra da rede pública de ensino de 

Pernambuco. 

 Os problemas foram fundamentados nas pesquisas propostas por Vergnaud. 

Segundo esse autor, citado por Pessoa e Borba (2009), os conceitos desenvolvidos 

por uma criança são inseridos em campos conceituais e podem ser definidos como a 

interação complexa entre um conjunto interligado de conceitos e um conjunto de 

situações que utilizam esses conceitos. Eles formam um tripé (situações, invariantes 

e representações) e estão intimamente interligados, isto é, um conceito não se 

desenvolve isoladamente, e sim, nas relações com outros conceitos, por meio dos 

diferentes tipos de problemas. 

Com um trabalho sistematizado do conteúdo de combinatória nos anos 

iniciais, as autoras acreditam ser possível desenvolver mais cedo a compreensão 

sobre esses tipos de problemas, pois, para elas, o raciocínio combinatório se inicia 

antes do ensino formal por influência e por experiências, tanto escolares quanto 

extraescolares, nas quais esse raciocínio se faz necessário. 

Carraher Schliemann(1998) citado por Pessoa e Borba (2009) observaram, 

em seus estudos, que é possível adquirir fluência em métodos informais de 
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resolução de situações, sem, necessariamente, haver domínio de procedimentos 

escolares.  

Nessa pesquisa, Pessoa e Borba (2009) buscaram identificar as estratégias 

bem sucedidas, ou não, utilizadas pelos alunos. Elas concluíram que os alunos dos 

anos iniciais desenvolvem compreensões sobre problemas de raciocínio 

combinatório e interessantes estratégias que devem ser aproveitadas pela escola, 

para ajudá-los a avançar na compreensão dos diversos tipos de problemas e no seu 

desenvolvimento conceitual.  

 Em relação aos erros, as autoras relatam que os problemas de arranjo e 

permutação nos quais a ordem dos elementos é importante, apresentam baixos 

percentuais de acertos e maiores acertos em problemas envolvendo produto 

cartesiano.  

As pesquisadoras ainda chamam atenção para o fato de que a escola deve 

discutir o esgotamento de possibilidades em seu trabalho de raciocínio combinatório, 

ou seja, o levantamento direto ou indireto de todos os possíveis casos para melhor 

compreensão e desenvolvimento de ações para tratar com esses erros.  

Essas pesquisas elencadas serviram de referências para nosso estudo, 

principalmente no que se refere às análises de como os professores percebem e 

utilizam os invariantes operatórios mobilizados, ao resolverem problema de 

combinatória. 

Nessas pesquisas desenvolvidas com alunos, observamos que os resultados 

apontam que a combinatória é um campo que a maioria dos alunos considera muito 

difícil e para a qual apresentam dificuldades em desenvolver estratégias de 

resolução. Na visão de Batanero, Godino e Navarro-Pelayo (1997), dois passos 

fundamentais para tornar a aprendizagem desta disciplina menos problemática são: 

entender a natureza dos erros dos alunos na resolução de problemas combinatórios 

e identificar as variáveis que podem influenciar esta dificuldade.  

 

2.3 Pesquisas envolvendo materiais didáticos utilizados para o ensino de 

combinatória 

 

 Em sua pesquisa, Costa (2003) investigou de quais instrumentos dispõem os 

professores de Matemática do Ensino Fundamental e Médio, para o ensino de 
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combinatória, por processo de modelagem; identificou também as concepções dos 

docentes a respeito do objeto matemático, combinatória.  

A pesquisa foi desenvolvida com professores em um projeto de formação 

continuada promovido pela PUC/SP, em convênio com a Secretaria Estadual do 

Estado de São Paulo. 

Em sua pesquisa, objetivou responder às seguintes questões norteadoras: 

“Como o professor de matemática está instrumentalizado para ensinar combinatória 

no ensino fundamental? Que concepções influenciam o professor em sua prática 

pedagógica? Como uma formação continuada pode alterar ou reforçar estas 

concepções”? 

O estudo foi fundamentado pelos pressupostos da Transposição Didática e a 

coleta de dados foi realizada por meio de um questionário aplicado aos professores 

participantes do grupo de formação, com o objetivo de investigar suas concepções, 

quanto ao uso do livro didático, seu conhecimento em relação ao objeto matemática 

combinatória e a respeito das propostas dos PCN. 

O autor centra sua pesquisa na formação dos professores, devido ao fato de 

grande parte das pesquisas enfocar mais a aprendizagem, e cita Sturm (1999): 

 
A maioria da bibliografia relativa ao tema tem seu foco no aluno. 
Mesmo os textos destinados ao professor discutem a análise 
combinatória em si ou propõem sugestões de ensino, sem colocar-se 
na posição do professor. Os textos não trazem a tona o pensamento 
do professor, sua relação com o tema, suas concepções, sua visão 
sobre a importância da análise combinatória. A importância de 
estudo deste tipo pode se revelar na possibilidade de dialogar com 
os professores que vem buscando alternativas para o seu trabalho. 
(STURM, 1999 apud COSTA, 2003, p. 4): 

 

Com o intuito de fazer uma investigação a respeito do conhecimento 

matemático dos professores, e para evitar que eles se sentissem avaliados, o 

questionário foi composto por questões que apresentavam estratégias de solução, 

desenvolvidas por alunos fictícios. 

Costa (2003) indica que os professores pesquisados dispõem de alguns 

materiais norteadores para fundamentar suas aulas, como: as Propostas 

Curriculares de São Paulo, os Parâmetros Curriculares Nacionais e o livro didático. 

No entanto, segundo o pesquisador, os professores pesquisados não se orientam 

pelas propostas dos Parâmetros Curriculares Nacionais e desconhecem essas 
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orientações no que se refere a esse objeto matemático, a combinatória, fato também 

comprovado por Santos (2005) e Sabo (2010). 

 Campos (2011), em sua dissertação, analisou o ensino e a aprendizagem da 

análise combinatória ou, mais especificamente, tipos de problemas de contagem 

presentes no caderno1 do aluno do 3º bimestre do 2º ano do Ensino Médio de São 

Paulo. O autor teve como pressuposto teórico a Teoria dos Campos Conceituais. 

Os procedimentos metodológicos configuram a pesquisa como documental, 

de análise de material didático. Os balizadores dessa análise são as categorias de 

tarefa usadas por Batanero, Godino e Navarro-Pelayo (1997), ou seja, o modelo 

combinatório implícito.  

 O autor, após analisar o material didático, declarou que os problemas 

estudados são entendidos e classificados como simples, ou seja, aqueles que 

podem ser resolvidos usando uma operação combinatória e indicam que os 

problemas se enquadram na categoria de estruturas multiplicativas e que, em certos 

casos, a resolução faz apelo a elementos da estrutura aditiva. E em relação ao 

modelo, há mais problemas de seleção e de distribuição e nenhum de partição.  

Nossa opção por desenvolver uma pesquisa centrada nos conhecimentos e 

invariantes operatórios mobilizados dos professores, não se deu, basicamente, por 

serem incipientes as pesquisas desse tema, mas por nosso intuito de ampliar a 

discussão, e compará-la com pesquisas anteriores.  

As pesquisas analisadas apontaram que grande parte dos professores não 

ministrava o conteúdo combinatória e, quando o faziam, não desenvolviam um 

trabalho que mobilizasse os alunos a desenvolverem um raciocínio combinatório.  

Esses pesquisadores apontam que o pensamento combinatório merece ser 

investigado, pois apresenta uma ferramenta útil para diversas áreas do 

conhecimento científico, graças ao seu vasto campo de aplicações. Além disso, 

permite a elaboração de situações problemas que podem ser discutidas por meio da 

construção de conjecturas e discussões de ideias, promovendo o desenvolvimento 

da capacidade de argumentação, nos diferentes níveis de ensino. 

 

                                            
1 O caderno analisado foi elaborado pela o corpo pedagógico da Secretaria Estadual de 
Educação de São Paulo 
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3 PROBLEMÁTICA, METODOLOGIA, PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  E 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo, apresentamos nossa questão de pesquisa, os objetivos 

específicos, bem como os procedimentos metodológicos e o referencial teórico que 

nortearam nossa pesquisa. 

 

3.1 Objetivos e questão de pesquisa 

 

 A presente pesquisa iniciou-se com o levantamento de dissertações e teses 

do banco da CAPES2 e em anais de congressos nacionais e internacionais e de 

artigos relativos ao ensino de combinatória.  As pesquisas que envolvem o ensino e 

a aprendizagem de combinatória levantadas na nossa revisão de literatura nos 

mostram como resultado a falta de conhecimento do professor em relação a esse 

objeto matemático. Consequentemente, as pesquisas desenvolvidas com alunos, a 

exemplo de Esteves (2001) e Pessoa (2009) indicam que estes, quando precisam 

mobilizar tais conhecimentos, sentem dificuldades em desenvolver o pensar e o 

fazer matemática. 

Desse modo, formulamos a hipótese de que os elementos que permitem o 

desenvolvimento do raciocínio combinatório3 não são trabalhados suficientemente 

nos anos iniciais de escolaridade. Tal hipótese é construída a partir dos resultados 

das pesquisas consultadas que indicaram que a ênfase do trabalho em sala de aula 

é a multiplicação em configuração retangular. 

 Para validar tal hipótese, além do objetivo geral anunciado na Introdução desta 

dissertação, definimos como objetivos específicos: 

 

a) identificar quem são esses professores que atuam nos anos iniciais, detectar 

suas experiências e os fatos de sua vida profissional; 

b) investigar os conhecimentos mobilizados por professores dos anos iniciais do 

                                            
2 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
3 O raciocínio combinatório é, segundo Borba (2010), um modo específico de pensamento, 
caracterizado pela análise de situações nas quais, dados determinados conjuntos, deve-se 
agrupar os elementos de um ou mais conjuntos, de modo a atender critérios específicos (de 
escolha e/ou ordenação dos elementos) e determinar-se direta ou indiretamente o número 
total de agrupamentos possíveis.  
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Ensino Fundamental em relação ao raciocínio combinatório;  

c) diagnosticar as dificuldades apresentadas pelos professores, quando 

convidados a resolverem problemas envolvendo raciocínio combinatório. 

d) categorizar os invariantes operatórios identificados, segundo o grau de 

letramento combinatório.  

 

3.2 Metodologia 

 

Nesta seção, descrevemos e justificamos as opções metodológicas utilizadas 

neste estudo, tendo em conta a questão de investigação. Explicamos como foram 

selecionados os participantes e explanamos o modo como ocorreu todo o processo 

de trabalho com os professores envolvidos no estudo, que instrumentos usamos na 

coleta de dados e discorremos como os dados foram analisados.  

Nosso estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, pois permite 

observar, interpretar e analisar as atividades desenvolvidas por professores 

relacionadas às suas concepções a respeito da noção de combinatória. Nessa 

perspectiva, concordamos com Fiorentini e Lorenzato (2009), quando afirmam que a 

pesquisa qualitativa é para quem a preocupação maior não é com a generalização 

dos resultados obtidos pelo estudo de um grupo específico de professores, mas com 

a caracterização, compreensão profunda e interpretação dos fenômenos 

observados.  Nesse sentido, Vieira (2009) afirma que: 

 

Na pesquisa qualitativa, o pesquisador busca, basicamente, levantar 
as opiniões, as crenças, o significado das coisas nas palavras dos 
participantes da pesquisa. Para isso procura interagir com as 
pessoas, mantendo neutralidade. A pesquisa qualitativa não é 
generalizável, mas exploratória, no sentido de buscar conhecimento 
para uma questão sobre a qual as informações disponíveis são, 
ainda, insuficientes. A pesquisa qualitativa mostra as opiniões, as 
atitudes e os hábitos de pequenos grupos, selecionados de acordo 
com perfis determinados (VIEIRA, 2009, p. 5-6). 

 

Nessa direção, D’Ambrósio (2006) afirma que tal tipo de pesquisa “[...] tem 

como foco entender e interpretar dados e discursos, mesmo quando envolve grupos 

de participantes”. (D’AMBRÓSIO, 2006, p. 10). Complementando essa ideia, citamos 

Lüdke e André (1986), que afirmam que a pesquisa qualitativa enfatiza mais o 
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processo do que o produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos 

participantes. 

Configuramos nossa pesquisa como um estudo de caso que, segundo Lüdke 

e André (1986), deve ser aplicado, quando o pesquisador tiver o interesse em 

pesquisar uma situação particular. Complementando esse raciocínio, Ponte (2006) 

assim aborda o assunto: 

 

Um estudo de caso visa conhecer uma entidade bem definida como 
uma pessoa, uma instituição, um curso, uma disciplina, um sistema 
educativo, uma política ou qualquer outra unidade social. O seu 
objectivo é compreender em profundidade o “como” e os “porquês” 
dessa entidade, evidenciando a sua identidade e características 
próprias, nomeadamente nos aspectos que interessam ao 
pesquisador. É uma investigação que se assume como particularista, 
isto é, que se debruça deliberadamente sobre uma situação 
específica que se supõe ser única ou especial, pelo menos em certos 
aspectos, procurando descobrir a que há nela de mais essencial e 
característico e, desse modo, contribuir para a compreensão global 
de certo fenômeno de interesse. (PONTE, 2006, p. 2) 

 

Ainda, segundo esse autor, em Educação Matemática, o estudo de caso é 

usado para investigar questões de aprendizagem dos alunos, bem como o 

conhecimento e as práticas profissionais, os programas de formação inicial e 

contínua de professores.  Em nossa pesquisa, temos como caso um grupo de 

professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Fiorentini e Lorenzato (2009) apontam que o estudo de caso é recomendável 

para a construção de hipóteses, para a confirmação ou reformulação de um 

problema e é recomendável para qualquer sistema delimitado (uma instituição, um 

programa, uma comunidade, uma associação, uma experiência, um grupo de 

professores de uma escola, uma classe de alunos), que apresentem algumas 

características singulares e que façam por merecer uma investigação. 

De acordo com esses autores, tendo em vista o propósito do investigador em 

compreender, com profundidade e exaustão, o caso permite lançar mão de diversos 

instrumentos de coleta de informações: diário de campo, entrevistas, questionários, 

gravações em áudio ou vídeo, registros escritos produzidos pelo sujeito da pesquisa.  

Para desenvolver nosso estudo de caso, utilizamos para a coleta de dados 

entrevistas semiestruturadas.   
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3.2.1 Caracterização do caso 

 

Os entrevistados que participam de nosso estudo de caso são cinco 

professores que lecionam nos anos iniciais do Ensino Fundamental da Secretaria 

Municipal de Guanambi-Ba. Eles possuem formação em Pedagogia, trabalham em 

escolas diferentes, no entanto, planejam coletivamente, coordenados por uma 

equipe pedagógica da Secretaria. Quem são esses professores e porque eles 

constituem o caso? Por que o interesse da investigação por esse grupo?  

Esses professores são os que responderam aos questionários (Apêndice B) e 

que indicaram, em suas respostas, que seus alunos conseguiram responder às duas 

situações envolvendo combinatória. No entanto, muitos deles não conseguiram 

acertar a resolução, ou não justificaram a resposta. Estes docentes foram 

selecionados para que identificássemos que tipo de conhecimentos matemáticos 

eles mobilizavam e, em particular, o conhecimento de combinatória, fenômeno que 

não pode ser identificado no questionário.   

Segundo Ponte (2006), para investigar um caso, faz-se necessária uma 

orientação teórica que sirva de base para guiar as investigações. Nossa investigação 

está respaldada por resultados de pesquisas e, sob um ponto de vista teórico, na 

Teoria dos Campos Conceituais.  De acordo com Ponte 

Apesar da importância da sua base empírica, os estudos de caso 
podem e devem ter uma orientação teórica bem vincada, que sirva 
de suporte à formulação das respectivas questões e instrumentos de 
recolha de dados e de guia na análise dos resultados. A teoria é 
necessária para orientar a investigação, tanto em termos da recolha 
e os como da sua análise. Ajuda a responder a questões como: que 
coisas observar? Que dados colher? Que perguntas fazer? Que tipos 
de categorias construir?(PONTE, 2006, p.6) 
 

 De acordo com Yin (1984), citado por Ponte (2006), os propósitos dos 

estudos de caso como trabalho de investigação podem ser essencialmente 

exploratórios, servindo para obter informação preliminar acerca do respectivo objeto 

de interesse. Podem ser fundamentalmente descritivos, tendo como propósito 

essencial descrever, como é o caso e, finalmente, podem ser analíticos, procurando 

problematizar seu objeto, construir ou desenvolver nova teoria, ou confrontar com 

uma teoria já existente. (YIN, 1984 apud PONTE, 2006). 

Para Ponte (2006), em Educação Matemática há lugar para qualquer um 
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desses tipos de estudos de caso.  O estudo de caso aqui desenvolvido é de cunho 

analítico, no sentido de que não descrevemos somente os dados, mas os 

interrogamos, os confrontamos com outras situações já pesquisadas e os 

analisamos com base em fontes teóricas. Em nosso estudo de caso, usamos a 

Teoria dos Campos Conceituais como referencial para a análise dos dados 

coletados. Tais análises buscam responder nossa questão de pesquisa, assim como 

sucitar questões para futuras investigações. 

 

3.3 Procedimentos metodológicos 

 

Este estudo teve início com a produção e aplicação de um questionário 

(discutido e analisado no capítulo 6) a 30 professores dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental da Secretaria Municipal de Guanambi-Bahia. Teve como objetivo 

levantar dados gerais, diagnosticar conhecimentos dos professores sobre o tema e 

ajudar na seleção daqueles que seriam entrevistados e passariam a constituir o caso 

a ser estudado.  

O questionário, segundo Vieira (2009), se for bem feito, fornece informações 

valiosas, mas os pesquisadores, muitas vezes, enfrentam dificuldades como, por 

exemplo, as pessoas hesitam ou até mesmo resistem a responder às muitas 

questões que lhes são feitas. Ainda, segundo essa autora, apesar dessas 

dificuldades, pesquisadores das diversas áreas das ciências sociais parecem cada 

vez mais confiantes em questionários, pois eles podem gerar dados para uma 

pesquisa de bom nível. 

Depois de analisados os dados assim, foram selecionados cinco professores 

que participaram de uma entrevista (analisada no Capítulo 7), com o intuito de fazer 

uma investigação mais aprofundada sobre o conhecimento combinatório 

evidenciado pelo pesquisado. 

Em relação à entrevista, Bogdan e Biklen (1994) ressaltam que ela é utilizada 

para recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao 

investigador desenvolver, intuitivamente, uma ideia sobre como os sujeitos 

interpretam aspectos do mundo. A entrevista pode ser estruturada, semiestruturada 

ou não estruturada. Nesta pesquisa, utilizamos a entrevista semiestruturada, por ser 

caracterizada por meio de uma “série de perguntas abertas feitas verbalmente em 
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uma ordem prevista, mas na qual o entrevistador pode acrescentar perguntas de 

esclarecimento” (LAVILLE; DIONE, 1999, p. 188). 

Um exemplo, em Educação Matemática, de utilização de entrevista 

semiestruturada pode ser encontrado nas dissertações de Sabo (2010) e Rocha 

(2011) que tiveram como objetivo pesquisar professores da Educação Básica. Os 

roteiros de suas entrevistas foram utilizados para a composição do questionário e da 

entrevista desta pesquisa, porém, com algumas adaptações. 

Além do questionário, tornou-se indispensável, do ponto de vista 

metodológico, recorrer à entrevista semiestruturada, porque, por meio dela, os 

professores explicaram verbalmente determinados aspectos das suas práticas.  

Foi nossa pretensão investigar e conhecer, mais profundamente, o significado 

que os professores atribuíam às situações envolvendo raciocínio combinatório. Com 

esse instrumento, seria mais fácil detectar os invariantes operatórios mobilizados na 

solução de situações que envolvem o raciocínio combinatório, que não foram 

identificadas nas respostas ao questionário. 

  Os itens da entrevista, como mencionado, foram construídos a partir dos 

roteiros das entrevistas realizadas por Sabo (2010), Rocha (2011) e Souza (2013), 

com algumas adaptações e a partir dos protocolos dos problemas envolvendo 

raciocínio combinatório da questão 22 do questionário (Apêndice B)  

 

3.4 Referencial teórico 

 

Nesta subseção, abordamos as teorias que fundamentam nosso trabalho - os 

conceitos de letramento científico, letramento matemático, no sentido de que essas 

discussões contribuirão para identificarmos quais competências e habilidades são 

necessárias para categorizarmos os níveis de letramento combinatório; Teoria dos 

Campos Conceituais, a partir da qual será discutido o tripé (situação, invariantes e 

representação simbólica), e na qual nos apoiamos para analisar quais invariantes 

operatórios podem ser mobilizados na resolução de situações de combinatória, e a 

Teoria Antropológica do Didático, mais especificamente as organizações praxeologias 

que serviram de base para analisarmos as atividades de duas coleções de livros 

didáticos dos anos iniciais. Também nos apoiamos nos tipos de conhecimentos 

docentes estudados por Ball, Thames e Phelps (2008) 
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3.4.1 Letramento combinatório 

 

Nesta subseção, fazemos reflexões teóricas a respeito de letramento. 

Inicialmente, discutimos o conceito de letramento, ressaltando alguns aspectos 

históricos de seu surgimento e os motivos pelos quais esse tema começou a ser 

discutido na educação. Para isso, e para tratarmos de letramento científico, 

fundamentamo-nos em Soares (2012) e Shamos (1995). O letramento matemático 

será discutido com base no trabalho de Fonseca (2004) e no relatório da 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)4, 2004. A 

partir desses referenciais explicitaremos o que adotaremos por letramento 

combinatório em nossa pesquisa.        

De acordo com os PCN (BRASIL, 1997), novas competências demandam 

novos conhecimentos e, por sua vez, o mundo do trabalho requer pessoas mais bem 

preparadas para utilizarem diferentes tecnologias e linguagens que vão além da 

competência e do desempenho em comunicação oral e escrita. 

Nessa linha de raciocínio, as autoras definem letramento como sendo o 

resultado da ação de ensinar a ler e a escrever: “o estado ou a condição que adquire 

um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter se apropriado da 

escrita”. (NACARATO; LOPES 2009, p.49). 

O conceito de letramento fez-se presente num momento em que, no Brasil e 

em outros países, eram intensas as discussões em torno de se inserirem requisitos 

avaliativos que sobrepusessem um conceito de alfabetização que, até então, 

centrava-se apenas nos atos de ensinar a ler e a escrever.   

Em nossa pesquisa, adotamos o termo letramento para nos referirmos ao 

conjunto de habilidades matemáticas constituintes das estratégias de leituras e da 

resolução de problemas. Habilidades matemáticas são entendidas por Fonseca 

(2004) como: 

 

a capacidade de mobilização de conhecimento associados à 
quantificação, à ordenação, à orientação e às suas relações, 
operações e representações, na realização de tarefas ou na 

                                            
4  OCDE desenvolve e coordena o Programme for International Student (PISA). Em cada 
país participante há uma coordenação nacional. No Brasil, o PISA é coordenado pelo 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). 
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resolução de situações-problema, tendo sempre como referência 
tarefas e situações, com os quais a maior parte da população 
brasileira se depara cotidianamente (FONSECA, 2004, p. 13)  

 

No entanto, definir letramento exige discussões sobre algumas questões que 

vão das dificuldades iniciais de se conceituar o próprio termo, à falta de critérios 

específicos para se avaliarem ou mensurarem níveis confiáveis de letramento. 

Soares (2012) admite que  

 

Um primeiro e essencial problema é a própria definição de 
letramento. Antes de coletar dados e produzir estatísticas sobre 
letramento, uma questão central precisa ser respondida: que 
letramento é esse que se busca avaliar e medir? A avaliação e 
medição do letramento têm de fundamentar-se numa definição 
precisa do fenômeno; contudo, essa definição será possível? Um 
segundo problema conceitual, intimamente ligado ao primeiro, é a 
escolha dos critérios a serem usados para avaliação e medição 
adequadas do letramento (SOARES, 2012, p 64). 
 

As dificuldades apontadas pela pesquisadora sucitam mais polêmica, e se 

agravam, quando reconhecemos que o letramento perpassa todas as áreas do 

conhecimento. Se assim é, temos de proceder a uma breve exposição, e discussão, 

a respeito de letramento científico (SHAMOS, 1995), para, posteriormente, tratarmos 

do letramento matemático. Essas discussões, por sua vez, serão úteis, para 

definirmos, mais adiante, o conceito de letramento combinatório. 

Letramento científico refere-se à compreensão e a um conhecimento mais 

aprofundado sobre a ciência, sua epistemologia (SHAMOS, 1995). Nessa 

perspectiva, letramento científico consiste na formação técnica e no domínio das 

linguagens e ferramentas mentais usadas para o desenvolvimento científico.   

Shamos (1995) distingue três níveis de letramento científico que, 

normalmente, são atingidos sequencialmente. O primeiro nível, o letramento cultural, 

refere-se à forma mais simples de mobilização dos conhecimentos científicos. O 

segundo nível, o letramento funcional, adiciona alguns elementos ao “esqueleto” do 

letramento cultural, exigindo que o indivíduo além expressar o conhecimento por 

meio da fala, também seja capaz ler e escrever de forma coerente e significativa. O 

terceiro nível, o letramento científico global, requer que o indivíduo seja capaz de 

fazer uso das diferentes teorias cientificas. 
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A área de Educação Matemática tem-se preocupado não só com o 

conhecimento matemático, mas como o individuo faz uso dele, tanto no que refere 

ao conhecimento mobilizado no contexto escolar quanto à sua relação com outras 

práticas sociais. Dessa forma, no contexto da Educação Matemática, o letramento se 

faz presente nas condições dos alunos e do próprio professor em desenvolverem 

suas capacidades de escrita matemática a partir da apropriação de competências 

complexas que constituem as habilidades matemáticas. 

 
É com frequência e relevância cada vez maiores que as habilidades 
matemáticas vêm sendo consideradas no estabelecimento de 
indicadores de alfabetismo funcional. Essa preocupação de se 
incorporar à concepção de alfabetismo tais habilidades reflete o 
alargamento, a diversificação e a crescente sofisticação das 
demandas de leitura e escrita a que o sujeito deve atender para ser 
considerado funcionalmente alfabetizado. Mas estaria também 
associada à ampliação das perspectivas de escolarização da 
população brasileira, que, ultrapassando o estágio da alfabetização 
num sentido mais estrito, passa a requerer que se estabeleçam 
(novos) critérios e parâmetros para a abordagem dos diversos 
conhecimentos no contexto escolar, mas que ecoem e contribuam 
para a compreensão e enfrentamento daquelas demandas 
(FONSECA, 2004, p. 12-13) 

 

Para justificar a abordagem de letramento em termos de habilidades 

desenvolvidas, utilizamos como referencial relatórios e propostas da OCDE (2004), 

os quais entendem letramento matemático como abrangendo várias competências 

que vão, desde operações básicas, até a mobilização raciocínios e descobertas. 

Dessa forma, o letramento matemático (Mathematical Literacy) refere-se à 

capacidade para usar competências matemáticas, ao deparar situações de 

combinatória. De acordo com este relatório, ainda, o domínio do letramento 

matemático diz respeito à capacidade para analisar, julgar e comunicar ideias 

efetivamente, propondo, formulando e resolvendo problemas matemáticos em 

diversas situações. Letramento matemático é definido, nesse relatório, como:  

a capacidade de um indivíduo identificar e compreender o papel que 
a matemática desempenha no mundo, de fazer julgamentos bem 
fundamentados e de usar e se envolver na resolução matemática das 
necessidades da sua vida, enquanto cidadão construtivo, 
preocupado e reflexivo (OCDE, 2004, p. 7) 

 

Nesse sentido, uma pessoa letrada não seria apenas capaz de decodificar 

códigos, mas, também, de desenvolver habilidades para apropria-se do processo de 
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decodificação.  

D’Ambrósio (2004) admite que o desenvolvimento do letramento matemático 

escolar necessita de prioridades, para fornecer aos alunos instrumentos analíticos e 

tecnológicos. Assim, o autor ressalta que são necessárias ações pedagógicas 

inovadoras, uma vez que não estão presentes com frequência na prática dos 

professores.  Ainda, na visão desse autor, a educação formal tem sido baseada na 

mera transmissão de conhecimentos teóricos, por via de aulas expositivas, de 

explicações, de teorias e adestramento (ensino prático com exercícios repetitivos), 

procedimentos que, segundo ele, não possibilitam a avaliação das habilidades 

cognitivas. 

Nessa perspectiva, segundo a avaliação do OCDE (2004), uma capacidade 

crucial implicada no conceito de letramento matemático é a de colocar, formular, 

resolver e interpretar problemas que utilizam a matemática numa variedade de 

situações e de contextos. Esses contextos variam entre os que são puramente 

matemáticos e outros em que a estrutura matemática está presente ou é aparente. 

Nesse sentido, quem coloca o problema ou quem o resolve deve introduzir a 

estrutura matemática.  

O relatório do OCDE (2004) descreve três componentes destinados a avaliar 

o domínio do letramento matemático. As situações ou contextos, nos quais os 

problemas estão localizados, os problemas e a sua solução podem ocorrer numa 

variedade de situações ou contextos, dentro dos limites da experiência de cada 

indivíduo; os conteúdos matemáticos, que têm de ser utilizados para resolver os 

problemas organizados por algumas ideias abrangentes e mais importantes; as 

competências, que o indivíduo ativa, de forma a estabelecer a relação entre o 

mundo real, no qual os problemas são gerados, e a matemática. A medida do 

letramento matemático de um indivíduo é determinada pela forma como ele usa seu 

conhecimento e sua capacidade na resolução de problemas. Esclarecemos como a 

OCDE define cada um desses componentes no extrato que segue: 

 

As três componentes descritas têm naturezas diferentes Enquanto as 
situações ou contextos definem áreas de problemas do mundo real, e 
as ideias abrangentes refletem a forma como olhamos para o mundo 
com «óculos matemáticos», as competências são o núcleo da 
literacia matemática. Só quando certas competências estão 
disponíveis nos estudantes é que eles estão em posição de resolver 
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problemas com sucesso. Avaliar a literacia matemática inclui avaliar 
em que medida os estudantes possuem competências matemáticas 
que podem aplicar com êxito nas situações problemáticas (OCDE, 
2004, p. 13) 

 

Compartilhamos as ideias de Pinheiro5, ao propomos que letramento 

combinatório é a capacidade do indivíduo para analisar, interpretar e aplicar 

habilidades matemáticas em diferentes situações ou contextos que envolvem ideia 

de combinatória, conceitos básicos presentes em problemas ou situações que 

necessitam do raciocínio combinatório para sua solução ou caminho da solução, 

bem como, da capacidade que aquele sujeito deve possuir para ampliar os referidos 

conceitos. Na Figura 1 apresentamos um esquema que sintetiza nossa proposta de 

modelo de letramento combinatório. 

 
Figura 1: Modelo de Letramento Combinatório 

 
 Fonte: Elaborado pela autora 

 
É por meio de diversas situações ou contextos, que os conceitos formam e 

têm sentido para o sujeito (VERGNAUD, 1996). À medida que o professor trabalha  

com uma variedade de situações, os conhecimentos vão se enriquecendo e, assim, 

levantamos a hipótese de que os níveis de letramento vão se aprimorando, à medida 

que se inserem novas situações ou contextos, nas quais os alunos mobilizam novos 

invariantes, como:         

                                            
5 Pinheiro (no prelo). 
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a) tem ordem ou não tem ordem, ou reconhecer somente a contagem em termos 

de produto cartesiano. Nesse caso, podemos dizer que está em um nível de 

letramento cultural; 

b) reconhecer a contagem de todas as operações simples, além de problemas 

que envolvem produto cartesiano. Isso significa que o aluno já incorporou 

novos conhecimento, letramento, funcional; 

c) reconhecer todos os tipos de contagem, incluindo com repetição. Nessa 

situação, podemos dizer que está no nível de letramento combinatório mais 

avançado, que equivale ao letramento cientifico global proposto por Shamos 

(1995). 

Porque a nossa pesquisa envolve os anos iniciais da escolaridade, nos 

limitaremos a discutir situações que envolvem produto cartesiano, com ordem e 

sem ordem com, no máximo, três etapas e com número de possibilidades 

reduzido, mas explorando os tipos de tarefas e tipos de representações 

mobilizadas nessas tarefas. 

 

        Figura 2: Tipos de situações e representações 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

Analisando a Figura 2, podemos reconhecer alguns comportamentos ou 

práticas o professor que: 

 

a) faz somente uma representação sem articulação com as demais, por 
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exemplo, a representação 2, e não reconhece o contexto da situação6-

letramento cultural; 

b) faz a apenas articulação entre  duas representações, por exemplo, a  

representação 1 com a 3, ou a representação 2 com 3 e reconhece o contexto 

da situação-letramento funcional. 

c) articula todas as representações, por exemplo, em uma situação, saber qual a 

representação mais adequada para generalizar o princípio fundamental de 

contagem e reconhece o contexto em diferentes situações-letramento 

científico global. 

 

Acreditamos que, para o aluno interpretar dados em situações adversas, é 

essencial que o raciocínio combinatório comece a ser desenvolvido desde os anos 

iniciais. Dessa forma, os alunos avançarão nos níveis de letramento. Para conseguir 

isso, o professor deve estar em nível mais avançado, para que seja capaz de 

levantar hipóteses, resolver diferentes tipos de situações de combinatória, com 

ordem, sem ordem e tenha competências e habilidades para aplicar conhecimentos 

de combinatória em diversas situações na vida social. 

Em relação ao conhecimento matemático, para que o professor seja 

considerado letrado combinatoriamente, é necessário que ele tenha capacidade 

para interpretar diferentes situações envolvendo combinatória, desde as que 

englobam um pensamento mais simples (letramento cultural), até um mais 

avançado, e articule o conceito (arranjo, combinação, permutação) com o algoritmo 

dessas operações no processo de construção do campo conceitual.   

   Em consonância com os princípios do OCDE (2004), o letramento 

combinatório supõe que os indivíduos aprendam os conceitos envolvidos no 

discurso matemático, como a simbologia, o procedimento e as operações 

matemáticas. A aplicação de conhecimentos combinatórios remete a um nível de 

letramento funcional e, em algumas situações, ao letramento científico. 

 Para alcançar o letramento combinatório no nível funcional, ou nível cientifico, 

é necessário que o indivíduo faça conexões entre esses conhecimentos, para que 

possa desenvolver habilidades especificas dessa área.  

O modelo de letramento combinatório proposto nesta pesquisa advoga que, para 
                                            
6 Explicaremos o que é contexto de uma situação na subseção 7.2.2 
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o individuo atingi-lo, além de conhecer tópicos matemáticos, precisa saber o 

contexto da situação, assim a relação entre leitura e a compreensão do contexto 

pode contribuir para a formação de conceitos da combinatória, que exige os 

seguintes elementos do letramento: 

 

a) crenças e atitudes: 

� Maneira de o indivíduo agir, pensar, decidir escolher e acreditar ser capaz 

de interpretar informações e apresentar uma postura crítica em relações 

às informações recebidas. 

 
b) interpretação de situações: 

� Situações de combinatória e suas aplicações se fazem presentes em 

diferentes contextos, e, para resolvê-los cabe ao indivíduo examinar as 

possibilidades, enumerá-las e reorganizar o pensamento. Vale salientar 

que, nos anos iniciais, o professor é fundamental para desenvolver 

atividades que mobilizem seus alunos a se esforçarem para interpretar 

situações em um nível de contexto, e, à medida que forem avançando nos 

anos de escolaridade, essas situações vão se tornando mais avançadas, e 

eles aprendem a diferenciar situações várias como: se a ordem dos 

elementos é ou não relevante e qual é o número de etapas envolvidas, por 

exemplo. 

 
c) desenvolvimento de diferentes estratégias 

� as habilidades de articulação de um conceito combinatório e o processo 

de construção do campo conceitual combinatório contribuem para a 

aplicação de diferentes estratégias a um grande número de situações, e, 

na medida em que o aluno depara com novas situações, ele busca novos 

esquemas para solucionar. Dessa forma cabe ao professor motivar para 

que ele se mobilize. 

 

3.4.2 Elementos da teoria dos campos conceituais 

 

A teoria dos Campos Conceituais (TCC), proposta por Vergnaud (1996) visa ao 
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estudo do desenvolvimento das competências para a aprendizagem, em especial, a 

aprendizagem matemática.  

Para Bittar (2009) e Franchi (2002), essa teoria vem se tornando uma das mais 

expressivas no campo da Educação Matemática, pois, suas ideias têm contribuído 

para os pesquisadores entenderem a formação e o desenvolvimento de conceitos 

matemáticos pelos alunos, a partir da observação de estratégias de ação e 

representação.  Corroborando com essas ideias, Muniz (2009) argumenta: 

 

a TCC tem tido aplicações e tem sido fonte de inspiração em 
múltiplas áreas profissionais, não sendo de uso exclusivo no campo 
da didática. Em muitos espaços profissionais onde a resolução de 
situação-problema, a aprendizagem e a interação sóciocognitiva se 
fazem presente, a TCC tem-se mostrado muito válida para o estatuto 
de atividades complexas (MUNIZ, 2009, p. 46) 

 

Essa teoria assume como pressuposto que o conhecimento se constrói e se 

desenvolve no tempo, em interação adaptativa com as situações. Segundo Vergnaud 

(2009a), quando o indivíduo confronta novas situações, utiliza os conhecimentos 

adquiridos em suas experiências passadas. Para ele, “conhecimento é adaptação, e 

esse se dá em diferentes situações, e é por meio de uma evolução da organização de 

suas atividades que o individuo se adapta” (VERGNAUD, 2009a, p.13). Nessa 

perspectiva, um conceito não pode ser reduzido à sua definição, o mesmo não tem 

sentido em si mesmo, mas adquire sentido, quando se envolve numa classe de 

situações a serem resolvidas. Cabe pontuar, ainda, que para esse pesquisador, o 

domínio de um campo conceitual ocorre num longo período de tempo, por meio de 

experiência e maturação. Vergnaud define campo conceitual da seguinte maneira: 

 

Um campo conceitual é ao mesmo tempo um conjunto de situações e 
um conjunto de conceitos: o conjunto de situações cujo domínio 
progressivo pede uma variedade de conceitos, de esquemas e de 
representações simbólicas em estreita conexão; o conjunto de 
conceitos que contribuem com o domínio dessas situações. 
(VERGNAUD, 2009a, p. 29) 
 

 Para os processos de ensino e de aprendizagem, os campos conceituais não 

são independentes e uns podem ser importantes para a compreensão de outros. 

Dessa forma, Vergnaud, em seus estudos, trata de distintos campos conceituais, 

ressaltando a organização de conceitos em campos de estruturas aditivas 
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(compreendem para sua resolução uma adição, uma subtração ou a combinação 

das duas operações) e as estruturas multiplicativas (composta por multiplicação, 

divisão ou combinação das duas operações). Nesta pesquisa não é nosso objetivo 

estudar as particularidades dessas estruturas, mas sim, sua relação quanto às 

noções de agrupamentos e contagem. 

Para Vergnaud (1996), a operacionalidade de um conceito deve ser 

experimentada por meio de diversas situações a ele associadas e destacar os 

invariantes operatórios que levam o individuo a reconhecer que elementos fazem 

parte dessa situação. 

Sob essa perspectiva, em se tratando do contexto escolar, cabe ao professor 

analisar uma grande variedades de condutas e de esquemas7 para compreender em 

que consiste, do ponto de vista cognitivo, este conceito. Por exemplo, para o 

desenvolvimento do conceito de combinatória por (alunos, professores) é 

fundamental confrontar uma série de situações que deem sentido a esse conceito, 

como situações que tragam a ideia de agrupamento, combinação, organização, 

entre outras que podem ser trabalhadas e que vão se tornando sofisticadas, com as 

novas experiências escolares.  

 Nesse mesmo trabalho, Verganud (1996) afirma que o conhecimento pode 

ser apresentando de maneira explícita, no sentido de que o indivíduo pode 

expressar-se de forma simbólica (língua natural, esquemas e diagramas, sentenças 

formais, etc.), ou de maneira implícita, no sentido de que ele pode ser usado na 

ação, escolhendo as operações adequadas, sem serem capazes de expressar 

oralmente. 

Para facilitar a compreensão de como surge o conhecimento de forma 

explicita e implícita, citamos um exemplo clássico de combinatória abordado em 

alguns livros didáticos dos anos iniciais, que é fazer a combinação entre itens de 

vestuário.  

Situação: Como combinar três saias e quatro blusas, usando uma blusa e 

uma saia de cada vez? 

  Para resolver esta situação, podem-se usar diferentes estratégias, como o 

diagrama de árvore, a enumeração de todas as possibilidades fazer a contagem. O 

                                            
7 Definiremos esquema na p. 60 deste capítulo. 
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aluno pode substituir essas estratégias e registrar a seguinte solução: 3x4 =12 

maneiras. “Cada um dos caminhos ou procedimentos suscetíveis de serem 

engajados pelos alunos, alguns não conduzem ao êxito e eles são, em geral, 

abandonados antes mesmo de serem estabilizados” (VERGNAUD, 2009b, p 16). 

Estamos partindo do pressuposto de que o aluno conhece a operação de 

multiplicação. Podemos citar a existência de conhecimento explícito, por exemplo, 

quando o aluno efetua a operação de multiplicação de forma correta. Um 

conhecimento implícito, que podemos destacar, refere-se à escolha correta da 

operação, pois nem sempre é possível identificar os motivos que levaram o aluno a 

tal escolha.  No entanto, se questionado a explicar, este conhecimento pode se 

tornar explícito. 

Vergnaud (1996) diz que não se debate a verdade ou a falsidade de um 

enunciado totalmente implícito, sem o auxilio de significantes explícitos. Dessa 

forma, o autor considera que uma construção do conceito envolve uma terna de 

conjunto e, simbolicamente, é representado por C=(S, I, L).  

 

O S é um conjunto de situações, que dão sentido ao conceito; o I 
conjunto de invariantes operatórios que estruturam as formas de 
organização da atividade (esquemas) suscetíveis de serem evocados 
por essas situações; L conjunto das representações linguísticas e 
simbólicas (algébricas, gráficas) que permitem representar os 
conceitos e suas relações, e consequentemente as situações e os 
esquemas que evocam. (VEGNAUD, 2009a, p. 29) 
 

É relevante salientar que o termo “situação” utilizado por Vergnaud (2009a) 

não tem o mesmo sentido do proposto por Brousseau (2008) na Teoria das 

Situações Didáticas. Na Teoria dos Campos Conceituais, situação tem a ver com 

contexto, no qual o problema ou a tarefa estão inseridos, de forma a contribuir para 

o entendimento de conceito. 

 Quando nos referimos ao desempenho dos alunos nas tarefas, com as quais 

são confrontados, somos direcionados a analisar esses processos a partir de 

subtarefas, pois o desempenho em cada subtarefa afeta o desempenho global. Para 

Franchi (2002), “a operacionalidade de um conceito abrange uma diversidade de 

situações manifestando-se sobe uma variedade de ações e de esquemas” (p. 156) 

Nesse contexto, Verganud (2009a) propõe esquemas em termos de duas 

definições: 
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a) organização invariante da atividade para classe de situações dadas;  

b) formação necessariamente feita por quatro componentes: 

� um objetivo, subobjetivos e antecipações. 

� regras em ação de tomada de informação e controle. 

� invariantes operatórios: conceitos-em-ação e teoremas- em-ação;  

� possibilidades de inferência em situação. 

 

Podemos dizer que o esquema é uma organização feita pelo próprio 

indivíduo, quando ele tem como objetivo conduzir o processo de resolução de uma 

classe de situação, porém, não consegue expressá-la por meio da linguagem 

natural. “O esquema não organiza somente a consulta observável, mas também o 

pensamento subjacente” (VERGNAUD, 2009a p. 21) 

Vergnaud (1996) distingue em duas, as classes de situações: aquelas para as 

quais os indivíduos dispõem, no seu repertório, e em determinadas circunstâncias, 

as competências necessárias ao tratamento; a classe de situações nas quais os 

alunos não dispõem, em seu repertório, de competências necessárias para seu 

tratamento. Para Vergnaud: 

 

O conceito de “esquema’’ é interessante para uma e outra classe de 
situações, mas não funciona da mesma maneira nos dois casos”. No 
primeiro caso, observaremos, para uma mesma classe de situações, 
condutas em grande medida automatizadas, organizadas através de 
um esquema único; no segundo caso, observaremos o 
desencadeamento sucessivo de diversos esquemas, que podem 
entrar em competição e que, para desembocarem na solução 
procurada, devem ser acomodados, descombinados e 
recombinados; este processo é necessariamente acompanhado por 
descobertas. (VERGNAUD, 1996, p. 156). 

 

Ainda segundo esse autor:  

os esquemas são frequentemente eficazes, mas nem sempre 
efetivos. Quando uma criança utiliza um esquema ineficaz para 
determinada situação a experiência conduz querer a mudar de 
esquema, quer a alterar o esquema. Com Piaget, podemos dizer que 
os esquemas se encontram no centro do processo de adaptação das 
estruturas cognitivas: assimilação e acomodação. (VERGNAUD, 
1996, p. 159). 

 

Cada esquema é relativo a uma classe de situações cujas características são 
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bem definidas. Segundo Vergnaud (1996), o reconhecimento de invariantes é a 

chave da generalização do esquema e, na medida em que a situação muda, ou 

melhor, torna-se mais complexa, é necessário que o esquema seja enriquecido. 

 Em uma dada situação, o sujeito dispõe de vários tipos de conhecimentos 

para identificar os objetos e suas relações, a partir dos objetivos e das regras de 

condutas pertinentes que são mobilizados nos esquemas. Esses conhecimentos são 

derivados de conceitos-em-ação e teoremas-em-ação, aos quais Vergnaud (1996, 

2009a) designa pelo termo de “invariantes operatórios”. 

 

Em uma dada situação o sujeito dispõe de vários tipos de 
conhecimentos para identificar os objetos e suas relações e definir, a 
partir disso, objetivos e regras de conduta pertinentes. Os 
conhecimentos são conhecimentos em ação designados pelo termo 
de “invariante operatório” para indicar que esses conhecimentos não 
são necessariamente explícitos nem explicitáveis, nem conscientes 
para alguns deles. O conceito de invariante operatório permite falar-
nos mesmos termos, ao mesmo tempo de identificação de objetos e 
de suas relações pela percepção, da interpretação das informações 
na situação em que há lugar para incerteza e a hipótese, e os 
raciocínios que repousam sobre os objetos sofisticadamente 
elaborados da cultura. (VERGNAUD, 2009, p.23) 

 

Podemos dizer que conceitos-em-ação constituem um objeto, ou uma 

categoria de pensamento considerada relevante e permite retirar do meio as 

informações pertinentes e selecionar os teoremas-em-ação necessários ao cálculo 

e, ao mesmo tempo, dos objetivos. Para Vergnaud (2009a), os conceitos em ação 

permitem identificar os objetos, as propriedades e relações. Por objetos, 

compreende, ao mesmo tempo, os materiais perceptíveis e aqueles construídos pela 

cultura, ciência, técnica, ou pelo próprio sujeito individual. Quanto às propriedades e 

relações é preciso compreender, ao mesmo tempo, predicados observáveis e 

predicados que podem ser inferidos a partir daqueles observáveis, mas que são 

próprias construções culturais ou individuais. (VERGNAUD, 2009a)  

Cabe discutir que a formação de um conceito tem significado com base em 

um tripé formado pelas situações, pelos invariantes, bem como pelas 

representações simbólicas. Os conceitos nem sempre têm sentido em si mesmos e, 

segundo Vergnaud (1996), 

 

São as situações que dão sentido aos conceitos matemáticos, mas o 
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sentido não está nas próprias palavras nem nos símbolos 
matemáticos. Contudo, diz-se que uma representação simbólica, 
uma palavra ou um enunciado matemático tem sentido, ou vários 
sentidos, ou não tem sentidos para este ou aquele indivíduo. 
(VERGNAUD, 1996, p 179) 
 

Para esse mesmo autor, sentido é a uma relação do sujeito com as situações 

e os significantes, mais precisamente, com os esquemas evocados, no sujeito 

individual, por uma situação ou um significante que constitui o sentido dessa 

situação ou desses significantes para esse indivíduo. Segundo ele, ainda, os 

significados e a organização de esquemas de ação desempenham um papel 

essencial na resolução de qualquer situação. Assim, os invariantes, as situações e 

as representações simbólicas formam a base triangular da formação do conceito. 

É interessante estudar os teoremas-em-ação e os conceitos-em-ação 

mobilizados pelos alunos no contexto didático. Estes conhecimentos-em-ação 

podem tornar-se ponto de partida para o avanço da compreensão de conceitos. 

Embora nem sempre, os mesmos façam uso desses conhecimentos com 

consciência plena. É fundamental levar aos alunos às reflexões e discussões 

explícitas das relações e propriedades envolvidas nas situações.  

Em nosso estudo, o conjunto de situações é contemplado pelas operações de 

combinatória (produto cartesiano, combinação, arranjo) e os invariantes operatórios 

referem-se aos componentes cognitivos que serão mobilizados pelos professores 

dos anos iniciais frente a essas situações, por meio das quais eles sejam capazes 

de reconhecer as propriedades do conceito como a relevância da ordem, o número 

de elementos por agrupamentos, as relações que podem ser reconhecidas por estes 

professores para analisar e entender estas situações e o conjunto de 

representações que serão identificados por meio de operações matemáticas, figuras, 

linguagem e outras representações (esquemas, enumeração). 

 A Teoria dos Campos Conceituais contribuiu para nossa pesquisa, no sentido 

de nos auxiliar nas análises dos invariantes operatórios manifestados pelos 

professores, ao responderem questões de combinatória. Vale lembrar que este é o 

objetivo principal desta pesquisa, cuja questão norteadora é: Quais invariantes 

operatórios os professores que lecionam nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

mobilizam de forma estável, durante a análise de situações envolvendo 

Combinatória? 
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3.4.3 Elementos da organização praxeológica 

 

Nesta subseção, abordamos a organização praxeológica proposta na Teoria 

Antropológica do Didático (TAD) (CHEVALLARD, 1999). Julgamos que essa teoria 

seja um aporte importante para a análise de livros didáticos a que nos propomos 

fazer neste trabalho, no que se refere às atividades de combinatória dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental I. 

A Teoria Antropológica do Didático, segundo Almouloud (2007), é uma 

evolução da transposição didática e insere a didática da matemática no campo da 

antropologia, estudando as condições, possibilidades e o funcionamento do sistema 

didático, entendidos como relações sujeito-instituição-saber.  

Gascón (2003) afirma que: 

 

Para construir um modelo devemos nos situar em uma teoria didática 
concreta. Em nosso caso nos situamos na teoria antropológica do 
didático que se abrange dentro do Programa Epistemológico de 
Investigação em didática da matemática. Este Programa nasceu 
como consequência da convicção de que muitos dos problemas da 
Educação Matemática têm sua origem na mesma matemática 
ensinada e que, portanto, se deve torná-la atividade matemática 
como objeto primário de estudo, esta como uma “porta de entrada’’ 
de análise didática. A Teoria Antropológica do Didático (TAD), no 
âmbito desse Programa começa propondo um modelo 
epistemológico geral das matemáticas em termos de organizações 
matemáticas institucionais [...] (GASCÓN, 2003, p. 15-16, tradução 
nossa)8. 

 

Chevallard (1999) parte do postulado de que qualquer atividade humana põe 

em prática uma organização denominada praxeologia ou Organização Praxeológica 

(OP). Essa organização baseia-se na análise de um modelo da estrutura da 

atividade matemática escolar. 

 O significado da praxeologia pode ser traduzido por prática calcada em 

                                            
8 Para construir un modelo debemos situarmos em una teoria didáctica concreta. Em nuestro 
caso nos situamos em la teoría antropológica de lo didáctico que se em marca dentro del 
Programa Epistemológico de Investigación em didáctica de las matemáticas. Este Programa 
nació como fruto de la convicción de que muchos de los problemas de la Educación 
Matemática tien em su origen em las propias matemáticas enseñadas y que, por tanto, se 
debe tomar la actividad matemática como objeto primário de estúdio, esto es, como nueva 
“puerta de entrada’’ del análisis didático. La Teoría Antropológica de lo Didático (TAD), enel 
âmbito de dicho Programa, empieza proponiendoun modelo epistemológico general de  las 
matemática en términos de organizaciones matemáticas  institucionales [...]. 



64  

 

conhecimentos, ou seja, na junção das palavras gregas práxis (prática, ação) e logos 

(fundamentos, conhecimentos). O modelo proposto pela TAD, descreve o 

conhecimento matemático em termos de Organização Praxeológica Matemática 

(OPM), cujos principais componentes são os tipos de tarefas(T) 

(questões/atividades); técnicas (τ) (maneiras de fazer algo), tecnologias (θ), teorias 

(Θ) e o discurso matemático que justifica e interpreta a prática. 

 Para Chevallard (1999), a noção de tarefa (T) supõe um objetivo 

relativamente preciso que, na maioria dos casos, é expresso por um verbo. Por 

exemplo, calcular de quantas maneiras pode-se combinar cinco saias com quatro 

blusas, é tarefa, mas simplesmente calcular, não é tarefa: é o que Chevallard 

denomina gênero de tarefas.  Para esse autor, as tarefas e os gêneros de tarefas 

vão se aperfeiçoando no decorrer dos anos de escolaridade. Para explicar essa 

evolução, pontuamos que, nos anos iniciais, o gênero de tarefa calcular, pode ser 

considerado como aquela que objetiva determinar combinações, somente por meio 

da operação de multiplicação, porém, na medida em que esse aluno é promovido 

para os anos finais do Ensino Fundamental e Médio, o gênero de tarefa calcular 

comporta tarefas mais complexas. 

Um processo para responder a uma tarefa ocorre por meio de uma ou mais 

técnicas(t) que devem ser corretas, compreensíveis e justificadas por uma teoria, 

como nos ensina Chevallard (1999), a seguir.  

Uma praxeologia relativa T precisa (em princípio) uma maneira de 
realizar, as tarefas t ∈ T: a uma determinada maneira de fazer, ô, se 
dá aqui o nome de técnica (do grego tekhnê, saber fazer). Uma 
praxeologia relativa ao tipo de tarefas T contém, portanto, em 
principio, uma técnica ô relativa à T. Contém assim um “bloco” 
designado [T/ô], que se denomina bloco prático-técnico e identificará 
genericamente com o que comumente se denomina um saber-
fazer: um determinado tipo de tarefa, T, e de uma determinada 
maneira, ô, de realizar as tarefas deste tipo (CHEVALLARD, 1999, 
p.3, tradução nossa)9 

  

O termo tecnologia (θ) é, geralmente, um discurso racional (logos) sobre a 

                                            
9Una praxeología relativa a T requiere (em principio) una manera de realizar las tareast��: 
una determinada manera de hacer, ô, se le da aqui el nombre de técnica (delgriegotekhnê, 
saber hacer). Una praxeología relativa al tipo de tareas T contiene pues, en princípio, una 
técnica ô relativa a T. Contieneasí um “ bloque” designado por [T/ô], que se denomina 
bloque práctico-técnico y que se identificará genéricamente com lo que comúnmente se 
denomina un saber- hacer: um determinado tipo de tareas, T y uma determinada manera, ô, 
de realizar las tarefas de este tipo. 
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técnica t, com o objetivo principal de discurso para justificar racionalmente a técnica 

t, garantindo que ela pode executar bem as tarefas do tipo (T), ou seja, fazer o que é 

reivindicado.  

Segundo Chevallard (1999), independentemente dos tipos de tarefas(T), é 

sempre acompanhado por, pelo menos, um embrião ou, mais frequentemente, 

um vestígio da tecnologia θ.  

Para Chevallard, as praxeologias (ou organizações praxeológicas) associadas 

a um saber matemático são de duas espécies: organizações matemáticas-OM e 

organizações didática-OD. No capítulo 5, discutiremos as praxeologias de duas 

coleções de livros didáticos dos alunos iniciais, relativas ao objeto matemático-

combinatória. (CHEVALLARD apud ALMOULOUD, 2007). 

  Uma Organização Matemáticas-OM, segundo Gascón (2003), surge sempre 

como resposta a uma questão ou conjunto de questões, e é constituída por quatro 

componentes principais: tipos de problemas, técnicas, tecnologias e teorias. 

  As organizações (ou praxeologias) matemáticas mais elementares se 

chamam pontuais e estão constituídas em torno de uma determinada instituição é 

consideradas como um único tipo de tarefa, quando OM se obtém por integrar certo 

conjunto de OM pontuais, tal que todas elas aceitam um mesmo discurso 

tecnológico θ, que é designado como OM= [T/t/ θ/Θ].                                                                                                                             

A TAD nos auxiliará nas análises da Organização Praxeológica relativa ao 

conteúdo de combinatória em duas coleções de livros didáticos dos anos iniciais, 

aprovados no PNLD-2013, com o objetivo de verificarmos se essa organização 

contribui para o avanço do letramento combinatório proposto na subseção 3.4.1, 

deste trabalho.  

O bloco tarefa-técnica que julgamos necessário para que o aluno dos anos 

iniciais avance no letramento combinatório é elencado a seguir: 

 

a) contemplam produto cartesiano; 

b) evocam tabela de dupla entrada, listagem dos elementos, árvore de 

possibilidades; 

c) envolvem diferentes contextos; 

d) permitem que o professor mobilize diferentes técnicas; 

e) apresentam contextos modificados que se tornam mais abrangentes ao longo 



66  

 

da coleção, ampliando também o tipo de representação utilizada; 

f) contemplam situações em que a ordem importa e em situações em que a 

ordem não importa se acham em número menor de possibilidades; 

g) tornam-se as tarefas mais complexas sob o ponto de vista cognitivo, no 

sentido de permitir ao aluno generalizar e aplicar a multiplicação sem, 

necessariamente, escrever todas as possibilidades. 

 

3.4.4 Conhecimentos docentes 

 

Com o objetivo de investigarmos os conhecimentos dos professores dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental sobre combinatória, nossas discussões, ao analisar 

o questionário, ocorrerão à luz do modelo proposto por Ball, Thames e Phelps 

(2008).  

Para esses autores, a produção teórica sobre os conhecimentos profissionais 

dos professores estudados por Shulman (2005), contribuiu para a categorização 

desse modelo de conhecimento proposto por eles. Essa contribuição era a 

reformulação do estudo do conhecimento do professor, de maneira a atender o 

papel dos conteúdos no ensino.  

Shulman (2005) discute a construção do conhecimento, base para o professor 

exercer a docência. O autor classifica em três tipos o conhecimento dos docentes: o 

conhecimento do conteúdo, o conhecimento sobre o ensino (metodologia) dos 

conteúdos e o conhecimento geral. Sua atenção está centrada nos conhecimentos 

considerados básicos e necessários ao professor. (SHULMAN, 2005 apud BALL; 

THAMES; PHELPS, 2008). 

Ball, Thames e Phelps (2008) propõem outras categorias, necessárias para o 

professor desenvolver a docência. Para esses autores, são três os componentes 

básicos para o conhecimento matemático do conteúdo: 

 
a) conhecimento do conteúdo comum  utilizado por qualquer pessoa para 

resolver determinados problemas de matemática; 

b) conhecimento especializado que envolve ideias mais gerais da matemática 

que dão suporte à resolução de problemas; 

c) conhecimento do horizonte que é o conhecimento da relação da Matemática 
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com outras disciplinas; 

Para o conhecimento didático do conteúdo, Ball, Thames e Phelps (2008).  

propõem: 

 

d) conhecimento do conteúdo e dos estudantes que se refere à forma como o 

estudante concebe determinado conteúdo; 

e) conhecimento do conteúdo e sobre o ensino é a interação e a forma como 

esse conteúdo será trabalhado e as variedades de forma de se organizarem 

ideias-chave e conceitos para os alunos, ou seja, combina o saber sobre o 

ensino e saber sobre o conteúdo. 

f) conhecimento do currículo-conhecer os materiais curriculares e sua relação 

com o ensino. 

Ball, Thames e Phelps (2008) propõem um modelo que integra as categorias 

de Shulman e introduz um novo subdomínio: o do conhecimento especializado do 

conteúdo. 

  Figura 3: Diagrama dos Domínios do Conhecimento Matemático para o Ensino 

 
Fonte: BALL; THAMES; PHELPS, 2008, p. 403. 

 

 Para Ball, Hill e Bass (2005), um currículo de qualidade é importante, mas 

nenhum currículo e nenhuma norma operam isoladamente do trabalho do professor; 

assim, implementar de forma eficaz normas e currículo, depende do trabalho de 

professores qualificados. 

Em relação ao professor de matemática, segundo esses autores, é 

fundamental que ele tenha capacidade para avaliar o progresso dos alunos. A 

qualidade do ensino da matemática depende de os professores dominarem seu 

conhecimento, o seu conteúdo.  
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 Segundo Ball, Thames e Phelps (2008) não deve causar estranheza, pois 

não é difícil entender o porquê de muitos professores norte-americanos não terem 

compreensão matemática e nem algumas das habilidades exigidas para lidar com 

essa ciência. Isto era de se esperar, pois, a maioria dos professores dos Estados 

Unidos, como a maioria dos de outros países, são egressos do próprio sistema que 

nós procuramos melhorar. Suas próprias oportunidades para aprender matemática 

têm sido irregulares e, muitas vezes, inadequadas.  

 Será que os professores, realmente, só precisam conhecer os temas que 

ensinam aos estudantes? (BALL; HILL; BASS, 2005). Afinal,  há um conhecimento 

da matemática para o ensino feito sob medida para os professores? Alguns deles 

transformam as sugestões do currículo em meros materiais instrucionais, apesar da 

grande variedade de propostas. No caso do ensino de combinatória, os professores 

dos anos iniciais não estudaram no Ensino Médio. Este conteúdo não está presente 

nos currículos de Pedagogia. Logo, conforme Ball, Thames e Phelps (2008), 

ensinarão na escola básica com os conhecimentos construídos na própria escola 

básica. 
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4 ESTUDO DO OBJETO MATEMÁTICO 

 

          Neste capítulo, discutimos aspectos referentes ao objeto matemática 

combinatória, tais como os conceitos e sua classificação, em termos de modelos 

combinatórios (seleção, partição e distribuição). Lançaremos mão de diversas 

situações10, com o objetivo de identificar os invariantes operatórios que podem ser 

mobilizados para responderem a tais situações. Não utilizamos uma subseção para 

tratar, especificamente, da história da combinatória, uma vez que, na revisão de 

literatura, percebemos que grande parte das pesquisas contempla essa discussão. 

 

4.1 Tipos de agrupamentos 

 

Em diferentes situações e contextos envolvendo combinatória tem sido tema 

de estudos desde a antiguidade. No capítulo dedicado a uma breve revisão sobre a 

história da análise combinatória, Sabo (2010) chama a atenção para evidências de 

cálculos combinatórios e probabilísticos, desde o século XIII, e, para confirmar essa 

afirmação, o autor cita o De Vetula11, poema que aborda a intrínseca relação entre a 

Combinatória e a Probabilidade, apresentando a descrição das possibilidades das 

somas dos resultados do lançamento de três dados. Há evidências, de que, 

baseados neste poema, alguns matemáticos medievais conseguiram entender os 

cálculos combinatórios e probabilísticos, anteriormente ao ano de 1250. Vejamos um 

trecho do poema traduzido para o Português:  

 
Talvez, diremos que certos números são melhores 
Do que outros para uso em jogo, pela razão que, 
Desde que um dado tem seis lados e seis números unitários, 
Em três dados, existem dezoito, 
Dos quais apenas três podem está nas faces superiores dos dados. 
Eles variam em diferentes maneiras e deles, 
Dezesseis números compostos são produzidos. Eles não são, 

                                            
10 A ideia de situação, empregada nesta pesquisa tem sentido de tarefa, sendo que toda 
situação complexa pode ser analisada como uma combinação de tarefas, para as quais é 
importante conhecer suas naturezas e dificuldades próprias. (VERGNAUD, 1996, 167) 
11 Poema escrito em latim no século XIII, autoria, à época, supostamente atribuída ao poeta 
latino Ovídio. A obra consiste de três livros de hexametros. Em alguns manuscritos do 
poema, fala-se de um jogo de dados acompanhado de uma enumeração e de combinações 
de 3 dados cúbicos convencionais e uma explicação sobre a conexão entre o número de 
combinações  e a frequência esperada de um dado total. 
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porém, 
De igual valor, desde que o maior e o menor deles 
Ocorrem raramente e os do meio próximo estão daqueles do meio, 
Melhores são e mais frequentemente ocorrem. 
Esses, quando ocorrem, têm apenas uma configuração de faces nos 
dados, 
Existem cinquenta e seis maneiras dos números ocorrerem, 
E os números podem não ser nem maior, nem menor. 
Quando os três números que compõem o terno são iguais, 
desde que seis números podem ocorrer com outro, 
existem, também, seis configurações de faces nos dados, uma para 
cada número. 
Mas, quando um deles não é igual aos outros, 
E dois são iguais, as configurações das faces nos dados podem 
variar de trinta maneiras, 
Porque, se você duplica algum dos seis números, 
Depois você tem acrescentado alguns dos números que restam, 
então, 
Você obterá trinta, como se você multiplicasse seis por cinco; 
Mas, se todos os três números são diferentes, 
Então você irá contar vinte configurações das faces nos dados 
Por essa razão: Três números podem ser sucessivos (BELLHOUSE, 
2000 apud SABO, 2010. p. 67) 

  

Segundo Batanero, Godino e Navarro-Pelayo (1996), é difícil dar uma 

definição precisa de Combinatória e resumir em poucas linhas seus inúmeros 

campos de aplicação. Esses autores afirmam que Bernoulli, em 1713, descreveu 

Combinatória como a arte de enumerar as variedades que se apresentam, tanto nas 

obras da natureza, como nas ações humanas, todas as formas possíveis nas quais 

um dado número de objetos pode ser misturado e combinado de forma a não se 

perder nenhum deles. 

Nessa direção, esses autores afirmam ainda que, hoje em dia, a Combinatória 

é um amplo campo da Matemática com investigação ativa e inúmeras aplicações 

teóricas e práticas. 

Ainda, a respeito do avanço da Combinatória, Morgado et al. (1991)  

ressaltam o explosivo crescimento da análise combinatória, nas últimas décadas, 

devido à necessidade de sua aplicação aos problemas de enumeração na teoria dos 

grafos, análise de algoritmos, programação, ao armazenamento de informações em 

banco de dados nos computadores e às pesquisas operacionais. Podemos citar, 

ainda, os problemas de otimização combinatória, como, por exemplo, o do caixeiro 

viajante, projeto de redes de telecomunicação e de circuitos, a localização de 

centros distribuidores, o escalonamento e roteamento de veículos etc. Outras áreas 
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de aplicação incluem a Estatística (análise de dados), a Economia (matrizes de 

entrada/saída), a Física (estados de energia mínima), a Biologia Molecular 

(alinhamento de DNA e proteínas, inferência de padrões) etc. 

 Para Morgado et al., (1991), a Combinatória não trata simplesmente de 

combinações, arranjos e permutações, mas também, de outras técnicas, como o 

princípio de inclusão-exclusão e o das gavetas de Dirichlet, as funções geradoras e 

a teoria de Ramsey, exemplos poderosos de Análise Combinatória a qual eles 

definem como “ a parte da Matemática que analisa estruturas e relações discretas’’ 

(MORGADO et al., 1991, p.1). Segundo esses autores, dois desafios 

frequentemente se postam na análise combinatória: 

 

a) demonstrar a existência de subconjuntos de elementos de um conjunto finito 

dado e que satisfazem certas condições;  

b) contar ou classificar os subconjuntos de um conjunto finito e que satisfaz 

certas condições dadas. 

 

 Para Batanero, Godino e Navarro-Pelayo (1996), a Combinatória permite 

quantificar conjuntos e subconjuntos de objetos ou situações selecionados a partir 

de um conjunto dado, ou seja, com o uso de determinadas estratégias pode-se 

saber quantos elementos são possíveis numa dada situação. 

 Segundo Dubois (1984 apud Batanero; Godino; Navarro-Pelayo(1997), os 

enunciados dos problemas combinatórios simples podem ser classificados em três 

tipos diferentes: seleção, partição e distribuição.   

 

a) Seleção:  

� consiste na escolha da amostra, a partir de um conjunto que pode 

configurar agrupamentos ordenados ou não ordenados, com ou sem 

repetição de elementos.  Exemplo: Cinco alunos Elisa, Fernando, Jorge e 

Lúcia e Maria se ofereceram para ajudar o professor a apagar o 

quadro. De quantas maneiras diferentes o professor pode selecionar três 

dos cinco alunos? Por exemplo, ele poderia selecionar Elisa, Maria e 

Jorge. 

b) Partição:  



72  

 

� consiste em estabelecer a divisão de um conjunto em subconjuntos. Em 

geral, trata-se de uma tarefa difícil e não é contemplada nos manuais 

escolares.  Exemplo: Um menino tem quatro carros de cores diferentes 

(preto, laranja, branco e cinza); ele decide distribuir os carros para seus 

amigos Beto, Lucas e Marcos. De quantas maneiras diferentes esse 

menino pode distribuir os carros? Por exemplo, ele poderia dar todos os 

carros para Lucas. 

 

c) Distribuição:   

� consiste no rearranjo de objetos em recipientes, normalmente em caixas 

ou urnas. Nesse modelo, está implícito o conceito de aplicação, pois 

atribui p objetos a n recipientes, isto é, faz uma correspondência do 

conjunto dos p a n recipientes.  Exemplo: Dispõe-se de três cartas iguais. 

Desejamos colocá-las em quatro envelopes nas cores amarelo branco, 

creme e dourado. Se cada envelope pode conter, no máximo, uma carta, 

de quantas formas é possível colocar as três cartas nos quatro envelopes?  

 

 Na prática, o professor pode trabalhar com várias situações de Combinatória, 

envolvendo os três modelos- seleção, distribuição e partição, desse modo, os alunos 

podem desenvolver habilidades e capacidades para responderem problemas12 em 

diferentes contextos e representações (BATANERO; GODINO; NAVARRO-PELAYO, 

1997). Vale salientar que, além de produto cartesiano, outras situações de 

Combinatória podem ser trabalhadas nos anos iniciais, sem, necessariamente, a 

categorização e, além disso, que o objetivo maior seja o aluno mobilizar seus 

conhecimentos na busca pela solução. 

 

4.2 Tipos de situações 

 

 Neste capítulo, lançamos mão de diversas situações, com o objetivo de 

desenvolver, discutir e generalizar algumas noções referentes ao estudo de 

                                            
12 Problema é empregado nesta pesquisa, com o sentido de uma  situação em que é necessário 
descobrir relações, desenvolver técnicas de exploração, de hipótese e de verificação, para produzir 
uma resposta. 
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Combinatória, que podem ser desenvolvidas nas aulas de matemática nos anos 

iniciais, como as situações relacionadas ao agrupamento simples de objetos, 

pessoas e números. Em nosso trabalho, não atentaremos para a classificação das 

operações e nem para a dedução de fórmulas, visto, que, nesse nível de ensino, o 

objetivo é trabalharmos com a ideia de Combinatória, sem preocupação com a 

formalização, de forma a desenvolver o raciocínio combinatório, como orientam os 

Paramentos Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997). 

  Esteves (2001) propõe que seria válido trabalhar com um número maior de 

situações que valorizassem a contagem direta e permitisse ao aluno descobrir um 

procedimento que o levasse a todos as possibilidades, sendo que pouco a pouco, 

seria aumentado o número de possibilidade total. Segundo a autora, essa afirmação 

se deve ao fato de que o aluno terá melhor interação com os tipos de problema e 

mais condições de desenvolver habilidades de interpretação da ordem dos 

elementos e de algumas etapas a serem realizadas.  

Podemos dizer que a Combinatória é uma ferramenta para resolver 

problemas em diversos contextos e em diferentes situações. Autores que 

evidenciam sua importância, enquanto conteúdo escolar, ressaltam aspectos que 

podem influenciar seu processo de ensino e aprendizagem, que envolve, também, 

as principais estratégias de resolução, os tipos de problemas e os erros mais 

frequentes. 

Nesse sentido, discutimos estratégias que podem ser mobilizadas para a 

resolução de problema envolvendo Combinatória. Sabo (2010) julga que a utilização 

de fórmulas no ensino desse conteúdo será decorrência do desenvolvimento dos 

significados construídos nas soluções de problemas; se assim é, as fórmulas 

deixarão de ser o ponto de partida na construção dos conhecimentos. 

Em relação à resolução de problemas, Sabo (2010) salienta que resolver 

problemas de Combinatória é, de fato, fonte de motivação à aprendizagem, pois, ela 

se faz presente, desde a simples organização e agrupamento de objetos no 

cotidiano, às situações mais complexas. 

Nesse contexto, entendemos que a atividade de resolver problemas de 

Combinatória caracteriza-se como um fio condutor para se estruturar não só o 

ensino de Combinatória, mas também o avanço do raciocínio lógico e a capacidade 

de o individuo se organizar. 
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Vergnaud, em seus trabalhos, ressalta que um conceito só ganha sentido 

para o aluno a partir de suas experiências, por meio de diversas situações que 

envolvem esse conceito e suas conexões-interações com outros conceitos. Desse 

modo, ao trabalhar Combinatória, cabe ao professor, no desempenho de seu papel 

de mediador, apresentar situações diversas nas quais estejam presentes problemas 

em que a ordem é ou não relevante, e apresentar várias técnicas de resolução. 

 Apresentamos, a seguir, uma sequência de situações envolvendo 

combinatória e as discutiremos considerando sua configuração, isto é, se há ordem, 

ou não há ordem.   

De acordo com Borba (2013): 

 

Um dos significados presentes na Combinatória é o de produto 
cartesiano. Invariantes prescritivos básicos desse significado são: 
dados dois ou mais conjuntos, selecionam-se elementos de cada 
conjunto para gerar um conjunto novo de natureza distinta aos 
conjuntos iniciais. Outro significado é o de combinação, cujo 
invariante referente à escolha de elementos é o de que dado um 
conjunto maior (com n elementos), são selecionados p elementos 
deste conjunto (sendo p<n). Quanto à ordenação, os mesmos 
elementos constituem uma mesma possibilidade, independente da 
ordem de apresentação dos mesmos. O arranjo constitui outro 
possível significado combinatório que possui mesmo invariante da 
combinação quanto à escolha de elementos, mas que se diferencia 
quanto à ordenação, pois os mesmos elementos em ordens 
diferentes se constituem em possibilidades distintas. Dentre os 
significados trabalhados na escolarização básica, tem-se, por fim, a 
permutação que, em termos de escolha de elementos, utiliza-se de 
todos os elementos do conjunto e possui a ordenação diferenciada 
como elemento base (BORBA  et al., 2013. p. 3). 
 

As situações aqui discutidas foram adaptadas dos estudos de Batanero, 

Godino e Navarro-Pelayo (1997), Moro e Soares (2006), Pessoa (2009), Sabo 

(2010) e Borba et al (2013). Nossa escolha por essas referências se justifica, 

porque, nelas, todas as situações: 

 

a) podem ser resolvidas por uso da árvore de possibilidades, enumeração, 

desenhos, tabela; 

b) podem ser resolvidas aplicando o princípio fundamental de contagem; 

c) contêm, no máximo quatro etapas e números reduzidos de possibilidades; 
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d)  registram a presença ou não de valores distratores13. 

 

Vale salientar que estas situações, ao serem trabalhados em sala de aula, 

não necessariamente devem seguir essa ordem, mas sim, uma simultânea, variando 

o grau de dificuldade no decorrer dos anos de escolaridade, uma vez que o 

conhecimento não é construído linearmente. 

 

4.2.1 Com ordem 

 

Arranjo e permutação são exemplos desse tipo de configuração. Nas 

situações de arranjos, os elementos são escolhidos a partir de um único conjunto, 

mas nem todos os elementos constituem as possibilidades a serem enumeradas.  

Nesse tipo de situação, a ordem na qual os elementos são escolhidos constitui 

possibilidades distintas, tanto quanto a ordem de posicionamento no grupo, quanto à 

natureza dos elementos, por exemplo: com números formados por três algarismos 

dos elementos do conjunto {1, 2, 3 e 4}, podemos formar os números 123 e o 321, e 

ainda, o 132. Assim sendo, em situações de arranjos, ao se enumerarem todas as 

possibilidades, observa-se que elas são distintas. 

 

 4.2.1.1 Situação 1  

Uma empresa pretende fazer uma comissão composta pelo presidente e vice-

presidente e tem quatro candidatos para formar essa comissão: Arthur, Bento, 

Charles e David. Quantas comissões poderiam ser selecionadas? 

   Na situação 1, se formos classificar de acordo Batanero; Godino; Navarro-

Pelayo (1997), temos um problema  de seleção.  Vale lembrar que todas as 

situações discutidas neste trabalho são de Combinatória simples, isto é, sem 

repetição de elemento no mesmo conjunto. 

 

 

 

                                            
13Aqueles números expressos nos enunciados que não devem ser levados em consideração 
na resolução. 
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Quadro 1: Representação das possibilidades relativas à situação 1 
PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE  
ARTHUR BENTO 
ARTHUR CHARLES 

ARTHUR DAVID 
BENTO ARTHUR 
BENTO CHARLES 
BENTO DAVID 

CHARLES ARTHUR 

CHARLES BENTO 
CHARLES DAVID 
DAVID ARTHUR 
DAVID BENTO 
DAVID CHARLES 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Ao analisar todas as possibilidades para formar a comissão, é necessário 

identificar que a ordem de dispor os elementos é considerada. Por exemplo, Arthur, 

como presidente e Bento como vice-presidente é diferente de Bento como 

presidente e Arthur como vice-presidente. Essa situação envolve duas etapas de 

escolha. Caso, na primeira etapa, se escolher, por exemplo, David para presidente, 

na segunda etapa, são três opções para a escolha do vice-presidente (Arthur ou 

Bento ou Charles).  

Um invariante operatório que pode ser mobilizado, dentro de seu domínio de 

validade, é identificar que cada candidato ocupa o cargo de presidente três vezes; 

como são quatro candidatos, pode-se generalizar, por meio de resolução aritmética, 

que são 12 opções de escolha. Dessa forma, é importante que o professor trabalhe 

e explore diferentes situações, para que essa generalização seja descoberta pelo 

próprio aluno, que, assim, compreenderá o princípio multiplicativo e não se limitará 

somente a explorar situações cuja solução se dá por meio da multiplicação 

retangular. 

Essa situação pode ser representada por meio de diagrama de árvore, e sua 

construção facilita a enumeração de todas as possibilidades. 
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   Figura 4: Diagrama de árvore relativo à situação 1 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

  

 Em cada combinação, se um ocupa o cargo de presidente, haverá três 

opções para se ocupar o cargo de vice-presidente; assim, temos 4x3=12. 

Em conformidade com a Teoria dos Campos Conceituais, podemos dizer que 

os alunos, muitas vezes, não são capazes de explicar, ou mesmo de expressar, em 

linguagem natural os conceitos-em-ação mobilizados. Para se responder a esse tipo 

de situação, esses conhecimentos são mobilizados e podem se tornar explícitos, se 

questionados e, nesse sentido, o papel do professor, enquanto mediador, é muito 

importante, pois pode possibilitar ao aluno atribuir significados a esses conceitos e 

transformar teoremas implícitos em explícitos. Para que o professor possa tomar as 

decisões adequadas para favorecer a aprendizagem. 

 

 4.2.1.2 Situação 2  

 

A garagem no prédio onde Angela reside tem 4 vagas numeradas. No 

momento, existem apenas 3 moradores, Angela, Beatriz e Carmen, para 

estacionarem os carros. De quantas maneiras diferentes poderiam Ângela, Beatriz e 

Carmen estacionarem seus carros na garagem? 

 Uma representação simbólica que pode ser usada para indicar e 

representar essa contagem é dispor todas as possibilidades conforme o modelo do 

Quadro 2 abaixo, com os nomes de Angela, Beatriz e Carmen, representados por A 

B e C, respetivamente. 
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Quadro 2: Modelo de representação das possibilidades relativos à situação 2 
Opçoes de 
estacionar 

Garagem 1 Garagem 2 Garagem 3 Garagem 4 

1 A B C - 

2 A C B - 

3 A B - C 

4 A C - B 

5 A - B C 

6 A - C B 

7 B A C - 

8 B C A - 

9 B A - C 

10 B C - A 

11 B - A C 

12 B - C A 

13 C A B - 

14 C B A - 

15 C A - B 

16 C B - A 

17 C - A B 

18 C - B A 

19 - A B C 

20 - A C B 

21 - B A C 

22 - B C A 

23 - C A B 

24 - C B A 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Um invariante que pode ser mobilizado pelos professores está associado à  

escolha da representação, ou seja, a forma como os carros são organizados nas 

garagens. Assim, se A estiver na garagem 1, depois na 2, a seguir na 3 e, 

finalmente, na 4, é diferente de estar na 4, depois na 3, a seguir na 2 e, finalmente, 

na 1. O carro A pode ocupar a garagem 6 vezes, em cada vez, é uma organização 

diferente. B ocupa 6 vezes, C também ocupa 6 vezes e  6 vezes fica sem ocupação. 

Dessa forma, como são quatro garagens, pelo princípio multiplicativo, temos que são 

24 possibilidades diferentes. 

Vale destacar que a enumereação ilustada no Quadro 2 tem menor 

complexidade do que a aplicação direta do princípio multiplicativo, sendo portanto, 
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mais adequada aos anos iniciais da escolaridade. 

 

 4.2.1.3 Situação 3  

 

Quatro turmas da Escola Caminho do Saber ( A, B, C e  D) vão  disputar  um  

torneio  de  queimada. De quantas maneiras diferentes se pode ganhar o primeiro, 

segundo e terceiro lugares no torneio?  

  Essa situação envolve três etapas que são: escolher o primeiro lugar, 

escolher o segundo lugar e escolher o terceiro lugar. Usando a representação de 

árvore de possibilidades, obtemos: 

 

Figura 5: Diagrama de árvore relativa à representação da situação 3 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Para a escolha do primeiro lugar existem quatro possibilidades, para o 
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segundo lugar três possibilidades e para o terceiro lugar duas. Aplicando o princípio 

fundamental de contagem, temos 4x3x2=24. 

 Um invariante operatório que pode ser mobilizado é identificar que, para cada 

turma que ocupar o primeiro lugar, há 6  possibilidades; como são 4 turmas, temos: 

6x4 = 24. 

 

 4.2.1.4 Situação 4  

 

De quantas maneiras possíveis podem-se escrever números pares de três  

algarismos diferentes, usando os algarismos 1, 2, 3, 4 ? 

Os invariantes operatórios que podem ser mobilizados é que a ordem dos 

elementos altera o agrupamento e, por ser um número par, as unidades só podem 

ser ocupadas pelos algarismos 2 ou 4.  Para a dezena e centena podem ser 

ocupadas por qualquer algarismo. 

Essa situação pode ser resolvida, fazendo a representação da árvore de 

possibilidades, para facilitar o entendimento. Essa representação facilita a 

generalização do princípio multiplicativo. 

 

       Figura 6: Árvore de possibilidades representando a situação 4 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
Todos os possíveis números solicitados nesta situação ainda podem ser 
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representados por enumeração das possibilidades para facilitar a comprensão e 

generalização do princípio fundamental de contagem. 

 
Quadro 3: Enumeração das possibilidades relativas à situação 4 

CENTENAS DEZENAS UNIDADES LISTAGEM DOS 

NÚMEROS 

PARES 

3 1 2 312 

4 1 2 412 

1 3 2 132 

4 3 2 432 

1 4 2 142 

3 4 2 342 

2 1 4 214 

3 1 4 314 

1 2 4 124 

3 2 4 324 

1 3 4 134 

2 3 4 234 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Observando o Quadro 3, a listagem dos números pares, podemos 

identificar que ela segue três etapas que envolvem a escolha do algarismo que 

ocupará a: 

a) 1ª: unidade.  

� Nesse caso, temos 2 ou 4, ou seja, a condição de ser par, isto é, 

temos duas possibilidades. 

b) 2ª: dezena.  

� Como um algarismo já ocupou a unidade, então, restam três. 

c) 3ª: centena.  

� Como já foram escolhidos dois algarimos, então, temos duas 

possibilidades de escolha. 

Esquematizando o raciocínio temos: 
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Figura 7: Princípio Fundamental de Contagem aplicado à situação 4 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Pelo princípio fundamental de contagem, temos 2x3x2=12 números pares 

distintos. Para Borba (2013), lançar mão de várias representações é válido para o 

aluno aperfeiçoar suas estratégias; dessa forma, ele amplia os invariantes 

operatórios, ao se deparar com situações novas. Ela acrescenta: 

 

Argumento aqui que, de início, é possível o uso de variadas formas 
de representação simbólica, como o uso de manipulativos e 
representações escritas, principalmente por meio de desenhos, e 
gradativamente utilizar-se de outros tipos de representações – como 
as listagens e as árvores de possibilidades. Destes tipos de 
representação pode-se deduzir o princípio fundamental da contagem 
e deste princípio pode chegar-se à construção das fórmulas da 
Análise Combinatória. Assim, os alunos poderão aperfeiçoar as suas 
estratégias de resolução de problemas combinatórios, no sentido de 
uma maior sistematização das suas soluções e alcance do número 
total de possibilidades solicitadas e, assim, chegarem a um 
desenvolvimento mais amplo de seus raciocínios combinatórios. 
(BORBA, 2013. p. 14) 

 

Nas situações em que a ordem é relevante, a exemplo das envolvendo 

permutação, todos os elementos do conjunto são utilizados na escolha de cada 

possibilidade. Segundo Borba (2013), os esquemas mobilizados pelo sujeito em 

situações de permutação são mais sofisticados que os mobilizados na resolução de 

arranjo. Essas diferentes maneiras de expressar o mesmo raciocínio não são 

cognitivamente equivalentes. Borba e Azevedo afirmam que: 
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Entende-se que, numa perspectiva matemática, permutação é um 
caso particular do arranjo, porém, sob o ponto de vista psicológico, 
levando em consideração a teoria de Vergnaud, os dois problemas 
são diferentes, uma vez que os invariantes mobilizados são distintos. 
Defende-se, neste estudo, que problemas de permutação são 
diferentes de problemas de arranjo, pois no primeiro é necessário 
que a criança perceba que, para formar subconjuntos, é preciso 
utilizar todos os elementos existentes no conjunto dado, enquanto 
que, no segundo tipo de problema são escolhidos apenas alguns 
elementos do conjunto dado a serem utilizados na formação de 
novos subconjuntos. (BORBA; AZEVEDO, 2013, p. 116) 

  

Com base nestas afirmações, lançaremos mão de situações, no intuito de 

apresentar, discutir e desenvolver a noção de permutação simples e identificar que 

invariantes operatórios podem ser mobilizados na resolução de tais situações.  

 

4.2.1.5 Situação 5 

 

Três garotos são enviados ao gabinete do diretor da escola, por terem 

“colado”. Eles têm de ficar ordenados em uma fila, fora da sala do diretor, esperando 

a hora de serem chamados. Ninguém quer ser o primeiro, é claro! Vamos supor que 

os garotos sejam André, Beto e Carlos (A, B, C). Quais as ordens possíveis que eles 

poderiam ficar em fila? 

Os invariantes operatórios, mobilizados para resolver essa situação são: 

todos os elementos serão considerados em cada subconjuto e a ordem comos os 

garotos ficaram na fila, gera novo agrupamento. 

 

Figura 8: Diagrama de árvore relativa à situação 5 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Podemos perceber que o garoto (A) pode ocupar o primeiro lugar da fila com 

(B) ocupando o segundo lugar e (C) o terceiro ou (B) ocupando o terceiro lugar e (C) 

o segundo Da mesma forma, (B) pode ocupar o primeiro lugar duas formas 

diferentes e tambem (C), como mostramos na Figura 8. Assim, temos 3x2=6 

possibildiades diferentes. 

Podemos listar também todas essas possibilidades: ABC, ACB, BAC, BCA, 

CAB, CBA 

 

-1ª etapa: escolher o garoto que ocupará o primeiro lugar na fila. Nesse caso, 

temos ou A ou B ou C, ou seja, temos três possibilidades para cada um ficar no 

primeiro lugar na fila. 

-2ª etapa: posicionar o segundo garoto na fila. Nesse momento, um dos 

meninos já foi escolhido, como o primeiro da fila, então, sobram duas possibilidades 

de escolha. 

- 3ª etapa: escolher o terceiro menino da fila. Nesse momento, já foram 

escolhidos os dois primeiros lugares, portanto, há apenas um garoto para ocupar o 

terceiro lugar na fila. Aplicando o princípio fundamental de contagem, temos: 

3x2x1=6. 

 

 4.2.1.6 Situação 6 

 

 Fazer anagramas com as letras de uma palavra, ainda que ela não tenha 

um significado, por exemplo: ERAL é um anagrama da palavra REAL. Quantos 

anagramas podem ser formados com as letras da palavra AMOR? 

 

Figura 9: Listagem de anagramas relativos à situação 6 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Um invariante considerado é que a ordem das letras forma anagramas 

diferentes, por exemplo, o anagrama RAMO é diferente de ROMA, e todos os 

elementos serão utilizados em todas as possibilidades. 

Para a primeira letra, temos quatro opções de escolha, para a segunda três 

opções de escolha, para a terceira duas opções e para a quarta, uma opção. 

Aplicando o princípio multiplicativo, temos: 4x3x2x1= 24. 

         Pela observação da listagem de todos os anagramas, podemos perceber que, 

para cada letra, há 6 opções de ocupar o primeiro, ou seja, são 6 anagramas  que 

começam  com  letra A,   6  que começam com M, e assim, sucessivamente, para 

todas as letras e, como são 4 letras   temos: 6x4=24 .   

 

 

4.2.1.7 Situação 7 

 

 Gabriela quer arrumar os porta-retratos de sua casa. Ela tem três fotos: a 

de sua mãe, de seu pai, e de seu irmão.  De quantas maneiras diferentes ela poderá 

organizá-los lado-a-lado na estante? 

Um invariante operatório considerado é a relevância da ordem que gera uma 

nova sequência. A representação desta situação é dada pela árvore de 

possibilidades. 

 

     Figura 10: Árvores de possibilidades relativas à situação 7

  
Fonte: Elaborado pela autora 

  

Fazendo a listagem de todas as possibilidades, temos: para a primeira 
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posição são três opções, para a segunda duas opções e, para a terceira, uma 

opção. Pelo princípio multiplicativo, podemos ter 3x2x1=6 formas de arrumar as 

fotos na estante. 

 

         PAI-MÃE-IRMÃO     MÂE-PAI-IRMÃO      IRMÃO-PAI-MÃE 

        PAI-IRMÃO-MÃE     MAE-IRMÃO-PAI      IRMÃO-PAI-MÃE 

 

Ainda podemos perceber pela organização das fotos, que o pai pode ocupar a 

primeira posição duas vezes, a mãe duas vezes e o irmão duas vezes. Dessa forma 

temos 3x2=6.  

 

4.1.1.8 Situação 8 

 

Em uma urna há três bolas numeradas com os números 2, 4 e 7. Dever-se 

retirar uma bola da urna e anotar seu número. Sem substituir a primeira bola, extrair 

outra e anotar seu número. Finalmente, podemos tirar a última bola da 

urna. Quantos números de três dígitos podemos obter com este método?   

 
 

 

Figura 11: Listagem das possibilidades relativas à situação 8 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
Fazendo a enumeração de todas as possibilidades, podemos obter dois 
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números começando por 2, dois começando por 4 e dois começando por 7. Dessa 

forma, temos 3x2=6. 

 

4.2.2 Sem ordem 

 

Em relação às situações, cuja ordem dos elementos não é relevante no 

conjunto, podemos destacar as situações de produto cartesiano e combinações. 

Produto cartesiano, conforme Vergnaud (2009b), pertence à classe de 

produto de medidas e sua estrutura consiste na composição cartesiana de dois 

espaços de medida m e n e um terceiro que é obtido pelo produto m x n, sendo que 

a ordem na qual estes elementos são enumerados, não formam possibilidades 

distintas. Dessa maneira, por exemplo, na escolha de blusas, saias, uma menina 

pode escolher entre três blusas (branca, vermelha e azul) e três saias (preta, branca 

e jeans). As escolhas são realizadas a partir desses dois conjuntos diferentes (o das 

blusas e o das saias) e a ordenação dos elementos não constituem possibilidades 

distintas.  Vestir uma blusa azul com uma saia jeans é o mesmo que vestir a saia 

jeans e a blusa azul. Situações desse tipo são os mais abordados nos livros 

didáticos dos anos iniciais e trabalhados em sala de aula, uma a vez que permitem 

representar pela tabela simples, o par ordenado e a multiplicação retangular. 

 Para enumerar todas as combinações possíveis em situações envolvendo 

produto cartesiano, que conhecimentos-em-ação seriam mobilizados? Para explicar 

esses invariantes operatórios, serão apresentadas quatro situações. 

 

4.2.2.1 Situação 9 

 

 Na fábrica “BOLA CHEIA”, há três tamanhos de bolas (pequena, média e 

grande) e elas são feitas em quatro cores diferentes (branca, vermelha, azul, 

marrom. Quantos tipos de bolas são fabricados? 

 Podemos identificar como invariante operatório que direciona o aluno a 

solucionar essa situação “reconhecer que a ordem dos elementos não gera um novo 

conjunto”. Uma forma de representar todas as possibilidades é por meio de tabelas 

de dupla entrada, do diagrama de árvore e, dependendo do nível de escolaridade do 

aluno, pode ser representando por desenhos. 
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 Para a construção da tabela de dupla entrada, designamos as cores 

branco, vermelho, azul e marrom por: B, V, A e M e os tamanhos pequena, média e 

grande por: P, M e G, respectivamente. 

Quadro 4: Tabela de dupla entrada relativa situação 9 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Essa representação (tabela de dupla entrada) é possível, devido à situação 

envolver apenas duas etapas (combinação de duas variáveis: cor e tamanho).  Para 

a escolha das cores há quatro opções (branco, vermelho, azul e marrom) e três 

opções de tamanho da bola (pequena média e grande). Esta representação compõe 

uma estrutura de multiplicação retangular14.  

Outra forma de representar todas as possibilidades é por meio de diagrama 

de árvore. Segundo Fischbein (1975), diagramas de árvore são um dos recursos 

mais úteis para se visualizar tanto as situações de Combinatória como as de 

probabilidades; eles apresentam características intuitivas importantes, oferecem uma 

representação global da estrutura de situação e contribui para a sua compreensão e 

solução. 

 Ainda, a respeito da construção de árvore de possibilidades, Sabo (2010) 

salienta que é uma ferramenta muito eficiente para resolver problemas de 

Combinatória, pois facilita a enumeração de todas as possibilidades e sistematiza 

para a compreensão do princípio fundamental de contagem. 

 

Figura 12: Diagrama de árvore representando as possibilidades da situação 9 

                                            
14 Na multiplicação, a ideia de organização retangular é quando multiplicamos quantidades 
de objetos que podem ser arrumados em filas (linhas e colunas). Nesse caso, podemos 
multiplicar o número de linhas pelo o número de colunas. 
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Fonte: Elaborado pela autora 
 
 

O  princípio fundamental da contagem é um princípio combinatório que indica 

de quantas formas se pode escolher um elemento de cada n conjuntos finitos. Se o 

primeiro conjunto tem k1 elementos, o segundo tem k2 elementos, e assim 

sucessivamente, então, o número total T de escolhas é dado por: T = k1. k2 . k3 . ... 

kn 

As duas representações (tabela de dupla entrada ou a construção do 

diagrama de árvore) possibilitam a enumeração sistemática de todas as 

possibilidades e a utilização do princípio fundamental de contagem. Para cada cor, 

há três tamanhos diferentes, dessa forma, como são quatro cores temos: 3x4=12 

possibilidades de obter bolas diferentes. 

Concordamos com Vergnaud (1996), ao ressaltar que, em diferentes 

situações, novas propriedades devem ser estudadas, se quisermos que o aluno, 

progressivamente, entenda o conceito. Com esse objetivo, apresentamos outras 

situações de produto cartesiano e que requer novos conceitos em ação. 

 

4.2.2.2 Situação 10  

 

Beto foi a uma lanchonete. No cardápio havia três opções de comida 
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(sanduíche, pizza e coxinha), dois tipos de bebida (suco e refrigerante) e duas 

opções de sobremesa (mousse e sorvete).  De quantas maneiras diferentes Beto 

poderá lanchar, escolhendo um tipo de comida, um tipo de bebida e um tipo de 

sobremesa?  

Quais invariantes operatórios podem ser mobilizados para representar todas 

as possibilidades? Um deles é reconhecer que a ordem dos elementos não gera um 

novo conjunto, e que a representação de tabela de dupla entrada simples não é 

possível, uma vez que a situação envolve três variáveis (bebida, comida e 

sobremesa). Dessa forma, é necessário recorrer a outros tipos de representações: 

tabela dupla, entrada em duas fases e o diagrama de árvore, por exemplo.  

Vergnaud (2009a) salienta que, ao aprendermos alguma coisa nova, temos 

de nos apoiar em conhecimentos prévios, embora, muitas vezes eles possam se 

tornar obstáculos para a aquisição de novos conhecimentos. 

 
  Quadro 5: Tabela de Dupla entrada- primeira fase relativa à situação10 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Na tabela de dupla entrada, na primeira fase, são 6 combinações, pois são 

três tipos de comidas e dois tipos de bebidas. Como ainda temos a terceira opção, 

escolha da sobremesa, temos mais uma etapa. 

 

Quadro 6: Tabela de Dupla entrada- segunda fase relativa à situação 10 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Das seis combinações obtidas na primeira fase com as opções de escolher, 

uma das sobremesas (sorvete ou mousse), temos 6x2=12. 

Em relação ao número de etapas nas situações de Combinatória, Borba et al 

(2013) argumentam que é uma variável didática15 que pode ter forte influência sobre 

o desempenho do aluno na construção do diagrama de árvore ou na enumeração de 

todas as combinações. 

 

               Figura 13: Árvore de Possibilidades relativa à situação 10 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Para cada tipo de comida (sanduíche, pizza e coxinha) há dois tipos de 

bebida (suco e refrigerante) e dois tipos de sobremesa (mousse e sorvete). Temos 

seis possibilidades de combinação de comida com bebida e, para cada uma dessas 

combinações (comida e bebida), temos dois tipos de sobremesa (mousse, sorvete), 

o que totaliza 12 maneiras diferentes de Beto lanchar. Aplicando o princípio 

fundamental de contagem, temos 3 etapas de escolha:  

 

a) 1ª: dos sanduíches entre os três disponíveis;  

b) 2ª: de uma bebida entre as duas disponíveis; 

c) 3ª: de uma sobremesa entre as duas disponíveis. 

  

                                            
15 Para Almouloud (2007), Variáveis didáticas são aquelas em que as escolhas de valores 
provocam modificações nas estratégias de resolução de problemas.  
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Desse modo, temos: 3x2x2= 12. 

A generalização desse princípio requer o trabalho com um número 

significativo de situações que envolvam diferentes números de etapas. De acordo 

com Sabo (2010): 

 

[...] a utilização do principio Fundamental da Contagem pode ser 
observada, como um aprimoramento da enumeração e/ou da 
construção da árvore de possibilidades, mostrando-se como meio 
facilitador na resolução de problemas que apresentam um número 
elevado de situações (SABO, 2010, p. 74)  
 

O número de possibilidades (12) da situação 10 é o mesmo número de 

possibilidades da situação 9; no entanto, a complexidade e os invariantes 

operatórios mobilizados, tanto os explícitos quanto os implícitos, são ampliados, 

devido ao número de etapas. Na próxima situação, há quatro etapas. 

 

4.2.2.3 Situação 11 

 

Jane quer escolher diferentes roupas e acessórios.  Ela possui três blusas 

(rosa, azul e vermelha), três calças (preta, azul e roxa), dois brincos (prateado e 

dourado) e um sapato (marrom).  De quantas maneiras diferentes, ela poderá se 

vestir, usando uma de suas blusas, uma de suas calças, um de seus brincos e seu 

sapato? 

 Para identificar todas as combinações, uma representação mais adequada 

é o diagrama de árvore, já que sua visualização facilita fazer a enumeração de todas 

as possibilidades. Um invariante operatório mobilizado é identificar que a ordem dos 

elementos, em cada combinação, não gera nova possibilidade; por exemplo, usar 

blusa rosa, calça azul, sapato marrom e brinco dourado é a mesma combinação de 

usar, calça azul, blusa rosa, brinco dourado e sapato marrom.  

 
Figura 14: Diagrama de árvore relativo à  situação 11. 
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Fonte: Elaborado pela autora 

 

Após a apresentação e discussão de diversas situações envolvendo 

diferentes etapas, torna-se significativa a generalização do principio fundamental de 

contagem. 

Na situação 11, temos três opções de escolha das blusas (rosa, azul e 

vermelha); para cada blusa são três opções de escolha das calças (preta, azul e 

roxa), duas opções de brincos (prateado e dourado) e uma opção de sapato 

(marrom). 

Um teorema-em-ação que pode ser mobilizado, a partir da formação da 

árvore de possibilidades, é e a aplicação do princípio fundamental de contagem. 

Observando a Figura 14, torna-se mais fácil entender as 18 combinações. Temos 

que: 3x3x2x1= 18 maneiras diferentes de fazer combinações. Segundo Sabo (2010), 

quando as situações vão se tornando mais sofisticadas, tornam-se inviáveis alguns 

tipos de representações. Este autor afirma que: 

[...] nos problemas que apresentam um número elevado de 
possibilidades de respostas, essas técnicas mostram-se ilimitadas, 
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mas por outro lado, apresentam-se como “frutíferos caminhos 
motivadores, a fim de sistematizar e compreender o Princípio 
Fundamental de Contagem- PFC (SABO, 2010. p 70). 
 

 Quando o número de possibilidades torna-se elevado, a construção do 

diagrama de árvore e a listagem de todas as combinações pode se tornar um 

obstáculo didático. Por obstáculos didáticos, entendemos que são aqueles que 

parecem depender apenas de uma escolha ou de um projeto do sistema educativo. 

Na visão de Almouloud (2007), os obstáculos didáticos surgem a partir da escolha 

das estratégias de ensino do professor, o conhecimento torna-se questionável em 

relação a sua validade ou, se transmitido de forma incompleta, configura-se como 

obstáculo para o desenvolvimento de novos conceitos. 

  

4.2.2.4 Situação 12 

 

Em uma loja de carros, há 5 Monzas, 3 Fuscas e 6 Pampas. Ao comprar um 

carro, você pode escolher 2 tipos de rodas: esportiva e comum. De quantas 

maneiras diferentes os tipos de carros e rodas podem ser escolhidos? 

A resolução desta situação requer escolher um tipo de carro, dentre os três 

tipos (Monza, Fusca, Pampa) e dois tipos de rodas (esportiva e comum). Dessa 

forma, a resolução envolve duas variáveis, ou seja, duas etapas. Temos como 

invariantes operatórios a não alteração da ordem das variáveis, como, por exemplo: 

Monza com rodas comuns é o mesmo que rodas comuns no carro Monza. Essa 

situação pode ser representada por tabela de dupla entrada ou diagrama de árvore, 

enumeração e princípio multiplicativo. 

Deve-se chamar atenção para os números distratores (5 Monzas, 3 Fuscas e 

6 Pampas). Segundo Moro e Soares (2006), o aluno pode buscar combinações 

distorcidas, devido à presença de números distratores, ou seja, de fatores que 

distraem e podem levar a uma interpretação equivocada, que pode levá-lo ao 

insucesso na resposta. O invariante mobilizado que suscita é que as combinações 

são obtidas, não pela quantidade de carros, mas, sim, pelos tipos de carros, por 

exemplo: ao escolher um carro Monza, a seleção não foi a partir dos cinco Monzas, 

mas, sim, tendo em mente as outras duas marcas de carros, Fusca ou Pampa. 

Neste sentido, Pessoa e Santos (2011) afirmam que: 
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As situações-problema podem ser pensadas como situações que 
geram conflito e cujas soluções não são óbvias, ou seja, quando um 
aluno recorre ao conjunto de respostas imediatamente disponível e 
não obtém sucesso na solução, está frente a um problema. Deve, 
então, criar uma saída própria. Logo, o que para um aluno é um 
problema pode não ser para outro. As possibilidades que se tem 
diante de uma situação é a análise da mesma, identificação dos 
elementos que a caracterizam, a relação entre os mesmos e a 
escolha de um caminho de solução. A escolha pode ser por um 
procedimento mais formal, como as regras e algoritmos que seguem 
sempre uma ordem de passos de solução, ou uma heurística que é 
menos formal, no sentido de ser adequada a cada situação. Assim, 
alunos desenvolvem estratégias próprias de resolução de problemas, 
as quais podem ser aproveitadas pela escola como ponto de partida 
para a ampliação de conhecimentos. (PESSOA; SANTOS, 2011. p. 
3) 

 

          Quadro 7: Tabela de Dupla entrada relativa à situação 12 

Fonte: Elaborado pela autora 
 
 Essa situação pode também ser representada pelo diagrama de árvore, já 

que, pelo fato de envolver duas etapas, sua construção torna fácil e rápida a 

primeira etapa, escolher uma das rodas, e a segunda, optar por um dos carros.  

 
 

 

Figura 15: Diagrama de árvore relativa à situação 12
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Fonte: Elaborado pela autora 

 

Um invariante mobilizado na resolução dessa situação é que a ordem não 

altera: são duas rodas e a opção de três tipos de carro, o que totaliza, assim, seis 

escolhas diferentes (2x3=6). 

Segundo Vergnaud (2009a), muitas de nossas concepções vêm das primeiras 

situações que somos capazes de dominar ou de nossas experiências, tentando 

modificá-las. Nesse sentido, as experiências que o aluno tem com situações mais 

elementares servirão de base para novas situações que demandam mobilização de 

outros invariantes operatórios. 

Borba et al (2013),  corroborando os estudos desenvolvidos por Vergnaud 

(1996), defendem que sejam trabalhados variedades de situações  com significados 

combinatórios desde os anos iniciais, de modo que semelhanças (como o 

levantamento de possibilidades) e diferentes propriedades específicas sejam 

observadas, e que um conhecimento mais amplo de Combinatória seja 

desenvolvido. 

Os problemas de combinação são entendidos como agrupamentos de 

elementos de um único conjunto, cuja ordem dos elementos, em cada agrupamento, 

não altera o agrupamento. Ou seja, dados n elementos distintos em um conjunto, 

chama-se combinação simples de ordem p a maneira de escolher p elementos entre 

eles, com p ≤ n. Por exemplo, em uma festa de aniversário, serão servidos aos 

convidados sorvetes com os sabores morango (M), chocolate (C), baunilha (B) e 
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ameixa (A), e o convidado deverá escolher dois diferentes sabores entre os quatro 

oferecidos. Notemos que não importa a ordem por meio do qual os sabores são 

escolhidos, pois, se o convidado escolher morango e chocolate {M,C} será a mesma 

coisa que escolher chocolate e morango {C,M}. Nesse caso, podemos ter escolhas 

repetidas, veja: {M,B} ={B,M}, {A,C}={C,A} e assim, sucessivamente. Portanto, na 

combinação, os agrupamentos são caracterizados somente pela natureza dos 

elementos. 

 

4.2.2.5 Situação 13  

 

Quantos grupos distintos de três pessoas serão possíveis formar com quatro 

meninos: André, Bruno, Carlos e Daniel? 

Nessa situação, as possibilidades são geradas por elementos de um mesmo 

conjunto e a ordem como se encontram dispostos os elementos no conjunto não 

gera nova possibilidade. Esses grupos, que podem ser formados por três meninos, 

podem ser representados por meio de enumeração.  

 

André-Bruno-Daniel                       André-Bruno-Carlos 

André- Carlos-Daniel                     Bruno-Carlos-Daniel 
 

Se continuarmos com outros subgrupos, começam a se repetir os mesmos 

meninos em um mesmo grupo. Falar de um grupo formado por André, Bruno e 

Daniel é o mesmo que falar do grupo formado por Bruno, André e Daniel. Ao todo, 

são quatro grupos distintos, e cada menino tem possibilidade de fazer parte de três 

grupos distintos. 

Vergnaud (1996) relata que, ao observar alunos diante de situações, a análise 

de suas hesitações e de seus erros, mostra que as condutas são estruturadas por 

esquemas. Tais esquemas são associados àqueles tratados em aula e se referem a 

situações que parecem ter semelhanças com a situação em pauta. Ainda, segundo 

esse autor, os esquemas são apenas esboçados e as tentativas frequentemente 

interrompidas, pois, muitas vezes, essa semelhança é parcial e, eventualmente, 

ilusória. 

4.2.2.6 Situação14 



98  

 

 

Maria e Ana têm quatro selos numerados de 1 a 4. Elas decidem partilhar os 

selos, dois para cada uma delas. De quantas maneiras elas podem compartilhar os 

selos? . 

Que invariantes operatórios podem ser mobilizados, nessa situação? Ao 

agrupar os selos em diferentes subgrupos, sua ordem não gera novo subgrupo. 

Dessa forma, são seis maneiras diferentes de agrupar os quatros selos em 

subgrupos de dois. De acordo com Batanero, Godino e Navarro-Pelayo (1997), essa 

situação se refere ao modelo Combinatório de partição, que propõe dividir grupos 

em subgrupos. Enumerando as possibilidades, temos: 

 

Quadro 8: Possibilidades de distribuição dos selos relativas à situação 14 
Maria Ana 

1 e 2 3 e 4 

1 e 3 2 e 4 

1 e 4 2 e 3 

2 e 3 1 e  4 

2  e 4 1 e 3 

3 e 4 1 e 2 

Fonte: Elaborado pela autora 
  

Se Maria receber os selos 1 e 2, necessariamente, Ana  receberá os selos  3 

e 4. Se identificarmos quais selos vão para Maria, automaticamente, estaremos 

identificando os de Ana. 

 

4.2.2.7 Situação 15 

 

Supondo que temos três cartas idênticas e queremos colocá-las em quatro 

diferentes envelopes coloridos: amarelo, azul, vermelho e verde. Só é possível 

colocar uma carta em cada envelope. De quantas maneiras as três cartas idênticas 

podem ser colocadas nos quatro diferentes envelopes? 

 

Quadro 9: Enumeração de possibilidades relativa à situação 15 
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Fonte: Elaborado pela autora 
  

Os problemas de colocação (BATANERO; GODINO; NAVARRO-PELAYO, 

1997) têm situações nas quais n elementos, diferentes ou não, devem ocupar m 

lugares. Ao resolver problemas deste tipo, devemos considerar como invariantes 

operatórios se os elementos são iguais ou diferentes, se os lugares possuem uma 

ordenação, se os elementos serão colocados nestes lugares, de acordo com uma 

determinada ordem e se existe a possibilidade de algum lugar ficar vazio.  Nessa 

situação, existem quatro formas diferentes de colocarmos essas cartas nos 

envelopes e, em cada possibilidade, a forma como esses envelopes são dispostos 

não gera um novo conjunto. 

 

4.2.2.8 Situação 16  

 

Márcia tem em casa cinco frutas (mamão, pêra, abacaxi, laranja, banana) e 

quer fazer uma salada usando três dessas frutas. De quantas maneiras diferentes 

ela pode combinar essas frutas? 

Um invariante operatório possível é identificar que a ordem dos elementos em 

cada grupo não gera novo conjunto. A combinação de três frutas entre as cinco 

disponíveis pode ser representação por meio de figuras, listagem. Por exemplo, a 

salada pode ser composta de mamão, pêra e abacaxi e essa tem a mesma 

composição da salada composta por pêra, abacaxi e mamão. 

 

 

 

 

 
Figura 16: Possibilidades de composição da salada relativas à situação 16 

Envelope 

Amarelo 

Envelope 

Branco 

Envelope 

Creme 

Envelope 

Dourado 

Possibilidades 

Carta Carta Carta Vazio CCCV 

Carta Carta Vazio Carta CCVC 

Carta Vazio Carta Carta CVCC 

Vazio Carta Carta Carta VCCC 
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Fonte: Elaborado pela autora 

 

Em sua pesquisa, Pessoa (2009) identificou que em situações envolvendo 

combinação se apresentaram como os mais difíceis para os alunos, pois neste 

significado específico, os alunos precisam perceber que o agrupamento é de forma 

semelhante às situações de arranjo, quando se trata de trabalhar com elementos de 

um mesmo conjunto e de uma mesma natureza, diferenciado apenas em relação à 

ordem em cada conjunto. Na combinação, a ordem não importa; o arranjo sim. É 

necessário que este invariante seja considerado pelos alunos. Essa situação pode 

ser também representada por meio de diagrama de árvore. 

 
Figura 17: Diagrama de árvore relativo à situação 16 

 

 Fonte: Elaborado pela autora 
 Sabo (2010), em sua pesquisa com professores do Ensino Médio, aponta 
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que estes alunos têm dificuldades para fazer interpretação e diferenciação das 

operações de Combinatória. Em relação às dificuldades apresentadas pelos 

professores e alunos (HARIKI, 1996, apud SABO, 2010) afirma: 

 

Problemas combinatórios são usualmente considerados difíceis pela 
maioria dos alunos e professores de Matemática. Talvez a principal 
dificuldade seja a da conexão correta entre o problema dado e a 
teoria matemática correspondente. É difícil determinar se o problema 
combinatório dado é um problema de arranjo, de permutação ou de 
combinação, ou então se é suficiente usar diretamente o princípio 
multiplicativo (HARIKI, 1996 apud SABO, 2010, p. 87). 

 

Dessa forma, se diferentes situações forem trabalhadas de forma gradativa, 

desde os anos iniciais, como as situações elencadas neste capítulo, pode ser que os 

alunos nesse nível de escolaridade venham a ser capazes de, além de criar 

estratégias próprias de resolução, compreender os invariantes de problemas de 

combinatória e sistematizar seus procedimentos. Para Borba (2013), o trabalho com 

as estruturas multiplicativas retangulares apenas, não é suficiente para que tais 

alunos compreendam a análise combinatória. 
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       5 ESTADO ATUAL DO ENSINO - ANÁLISE DOS LIVROS DIDÁTICOS 
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O objetivo deste capítulo é analisar a situação atual do ensino, bem como 

fazer análises dos livros didáticos de Matemática dos anos iniciais, aprovados pelo 

Programa Nacional do Livro Didático-PNLD (BRASIL, 2013), para verificarmos, como 

se encontram organizadas as atividades propostas referentes ao objeto matemático-

Combinatória. Essas análises serão feitas à luz da TAD discutida na subseção 3.4.3 

sob o olhar da Organização Praxeológica, com o objetivo de constatarmos se estas 

organizações possibilitam o desenvolvimento do letramento combinatório sugerido 

nesta pesquisa. 

 

5.1 Estado atual do ensino de combinatória 

 

Nesta subseção, tratamos do ensino de Combinatória nos anos iniciais. 

Discutiremos o que propõem as diretrizes dos Parâmetros Curriculares Nacionais e 

como os autores dos livros didáticos aprovados no PNLD (BRASIL, 2013) tratam 

esse conteúdo. Em seguida, discorremos os níveis do desempenho em raciocínio 

combinatório, sugerindo que habilidades devem ser trabalhadas de forma a 

desenvolver o letramento combinatório. 

Lajolo (1996) afirma ser o livro didático, muitas vezes, o único material de que 

o professor dispõe para preparar suas aulas. Convergindo para esse resultado, Pais 

(2006) argumenta que o livro didático pode ser parte essencial das ações docentes, 

o que constitui uma inversão totalmente inadequada que desqualifica a importância 

da função do professor, uma vez que o livro passa a ser o elemento determinante de 

todo o processo de ensino.  

Nessa perspectiva, faz-se necessária uma orientação que possibilite ao 

professor em exercício, nos anos iniciais da Escola Básica, dispensar um novo olhar 

sobre um determinado conteúdo matemático a ser ensinado. Conforme observado 

por Nacarato, Mangali e Passos (2009), os futuros professores polivalentes têm tido 

poucas oportunidades para uma formação matemática e, quando esta ocorre, vem 

pautada nos aspectos metodológicos. 

 Pessoa e Borba (2009) apontam que, se trabalhada desde os anos iniciais, a 

combinatória desenvolve o raciocínio lógico-dedutivo. A Combinatória é um ramo da 

Matemática que aborda de forma incisiva conceitos aplicáveis ao cotidiano, além de 
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trabalhar um dos princípios mais importantes em Matemática: a contagem. Pessoa 

(2009), em sua pesquisa de doutorado, afirma que a maior parte dos problemas de 

raciocínio combinatório (arranjo, combinação e permutação) é introduzida, 

formalmente, na escola, a partir do 2º ano do Ensino Médio e que, nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, são trabalhados apenas problemas do tipo produto 

cartesiano.  

Os PCN (BRASIL, 1997) recomendam que diferentes tipos de problemas 

combinatórios sejam propostos aos alunos desde o início do processo de 

escolarização, sem ênfase na formalização, a partir de um trabalho com problemas 

que envolvam escolha e contagem. Nessa abordagem, as sistematizações podem 

recorrer ao intuitivo e às linguagens adequadas aos níveis de escolaridade. Tal 

familiarização com situações de Combinatório, desde o início da escolaridade, pode 

(premissa nossa) minimizar o fato de que alunos do Ensino Médio, muitas vezes, 

apresentem dificuldades com relação ao tema, devido ao pouco contato com ele nos 

anos iniciais da escolaridade.  

 As diretrizes do Programa Nacional do Livro Didático- Brasil (2013) indicam 

que: 

 

Cabe à escola, em particular ao professor, a condução do processo 
de ensino e aprendizagem, assim como o acompanhamento do 
desenvolvimento dos alunos. O livro didático participa desse 
processo como um recurso auxiliar na condução do trabalho didático. 
Ele é mais um interlocutor que passa a dialogar com o professor e 
com o aluno. Nesse diálogo, tal texto é portador de uma perspectiva 
sobre o saber a ser estudado e sobre o modo de se conseguir 
compreendê-lo mais eficazmente. (BRASIL, 2013, p. 12). 
 

O Guia do PNLD destaca que uma das funções do livro didático é a de levar à 

sala de aula as modificações didáticas e pedagógicas propostas em documentos 

oficiais, assim como os resultados de pesquisas a respeito de aprendizagem da 

Matemática. No entanto, o Guia também afirma que é preciso observar que tais 

funções não se efetivam, caso não se considere o contexto e a forma como este 

material será utilizado. 

 

[...] fazer a opção por um livro didático é uma tarefa de muita 
responsabilidade, pois nela se elege um interlocutor que irá dialogar 
com você e com seus alunos durante o ano letivo inteiro e que 
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continuará presente em sua escola por três anos. Por isso, 
recomenda-se a leitura cuidadosa das resenhas, seguida de uma 
discussão com os colegas e com a equipe pedagógica de sua 
escola. Será necessário analisar as propostas de cada livro e decidir 
qual delas é a mais adequada às condições de trabalho de sala de 
aula e ao projeto político-pedagógico da escola. (BRASIL, 2013, p. 
11) 

 

O guia do PNLD apresenta as coleções aprovadas organizadas em dois 

grandes grupos:  

a) Alfabetização Matemática (1°, 2° e 3° anos); e  

 

b) Matemática (4° e 5° anos), com as resenhas, critérios de avaliação, 

características pedagógicas, sumários e abordagem dos conteúdos dessas 

coleções. Com base nesses critérios, busca-se ampliar os efeitos positivos da 

presença do livro didático nas escolas públicas. (BRASIL, 2013). 

 

Segundo Lajolo (1996):  

 

O livro didático é instrumento específico e importantíssimo de ensino 
e de aprendizagem formal. Muito embora não seja o único material 
de que professores e alunos vão valer-se no processo de ensino e 
aprendizagem, ele pode ser decisivo para a qualidade do 
aprendizado resultante das atividades escolares. (LAJOLO, 1996 p. 
4-5) 

 

As orientações do guia ressaltam que a escolha dos livros destinados aos três 

primeiros anos do Ensino Fundamental merece particular atenção, devido às 

necessidades específicas do aluno entre seis e oito anos de idade. Além disso, 

destacam, ainda, que, nas duas escolhas é muito importante evitar rupturas à 

continuidade e à progressão no desenvolvimento dos conteúdos e, também, e à 

condução de um processo didático coerente, ao longo dos anos de escolarização da 

criança. 

No Quadro 10, listamos as coleções aprovadas pelo PNLD 2013, indicando os 

volumes que contemplam os conteúdos de Combinatória, conforme estudo 

desenvolvido por Oliveira e Coutinho (2013). 

 

Quadro 10: Coleções aprovadas no PNLD 2013 
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COLEÇÃO ANO DE ESCOLARIDADE 

1o 2o 3o 4o 5o 

A Aventura do Saber Matemática x - - - - 

A Conquista da Matemática - - - - - 

A Escola é Nossa - x - - - 

Projeto Prosa - - X - - 

Plural - - - X X 

Ápis x x X - - 

Aprender Juntos - x - - - 

Asas para Voar - x X X X 

Fazendo e Compreendendo Matemática - x X X X 

Conhecer e Crescer - - - - - 

De Olho no Futuro - - - X - 

Fazer, Compreender e Criarem Matemática - x X - X 

Hoje é dia de Matemática - - - X X 

Matemática - x X X x 

Matemática pode Contar Comigo - x - - - 
16Nosso Livro de Matemática - - -   

Novo Bem-Me-Quer  x X X - 

Ponto de Partida - - - - - 

Porta Aberta - - - X - 

Projeto Buriti - - X X - 

Projeto Pitanguá - x X X - 

Saber Matemática - - - - - 

Viraver - x - X x 

Agora é Hora  - - - - - 

Fonte: OLIVEIRA; COUTINHO, 2013. p. 9 

 

O objetivo dessa análise foi identificar, pela leitura do guia, se, nos livros 

havia uma sequência de abordagens do conteúdo Combinatória que perpassasse 

toda a coleção. 

Nas coleções aprovadas, detectamos uma fragmentação em relação à 

abordagem do conteúdo em tela que pode dificultar a construção de conceitos. 

Nesse sentido, as coleções divergem do proposto pelos Parâmetros Curriculares 

                                            
16 Na coleção, consta apenas livros de Alfabetização Matemática (1o ao 3o ano) 
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Nacionais e das recentes pesquisas que tratam desse tema.  

A esse respeito, Pessoa (2009) assinala que o trabalho com os conceitos 

envolvendo raciocínio combinatório, a partir do início da escolaridade, pode ser 

desenvolvido por meio de raciocínios, primeiramente simples, para depois se 

começar a explorar problemas mais complexos. Tal afirmação converge para o que 

consta no guia, segundo o qual, nessa fase de escolaridade, é importante fazer a 

abordagem dessas noções, mesmo que seja de maneira intuitiva. 

Em seis das vinte e quatro coleções aprovadas, Oliveira e Coutinho (2013) 

constataram que o estudo do guia não permitiu identificar menção alguma aos 

conteúdos de Combinatória em nenhum dos volumes. As autoras verificaram que, a 

partir das análises dos sumários dessas coleções, mesmo nos anos mais avançados 

(4° e 5º anos), o tratamento dispensado a esse conceito não é absolutamente 

valorizado. 

 As mesmas autoras afirmam que, no que tange à abordagem dos conteúdos, 

grande parte das coleções trata a Combinatória no contexto do raciocínio 

multiplicativo, conforme se observa no espaço do guia reservado à apresentação da 

forma de abordagem de cada bloco da matemática escolar. No entanto, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais atrelam estes conteúdos ao bloco Tratamento da 

Informação. Segundo este documento: 

 
A demanda social é que levou a destacar Tratamento da Informação 
como bloco de conteúdo, cuja finalidade é sua importância e uso no 
contexto atual social. Neste bloco estão integrando estudos relativos 
à noção de estatística, de probabilidade e de combinatória. (BRASIL, 
1997, p 56). 

 

No que tange ao conteúdo de Combinatória, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 1997) orientam que ele deve ser trabalhado com o aluno, desde 

os anos iniciais, para que este tenha capacidade de resolver problemas.  

Segundo o Programa Nacional do Livro Didático (BRASIL, 2013), no bloco 

Tratamento da Informação, onde se inclui Estatística, Probabilidades e Combinatória, 

são cada vez mais relevantes questões relativas aos dados da realidade física e 

social, que precisam ser coletados, selecionados, organizados, apresentados e 

interpretados criticamente. O desenvolvimento dessas competências pode ser 

realizado desde cedo, sequencialmente. A ausência dessa sequência, no decorrer de 

todos os anos do Ensino Fundamental, pode ser uma causa da incompreensão sobre 
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as abstrações matemáticas. 

Na parte das resenhas relativa à abordagem dos conteúdos no Guia, são 

avaliadas algumas das características de cada campo (números e operações, 

geometria, grandezas e medidas, tratamento da informação), como: os conteúdos 

escolhidos, as articulações entre eles, as escolhas didáticas, entre outros aspectos. 

Também, são apontadas imprecisões de conteúdo presentes na obra. 

Em grande parte das coleções aprovadas, Oliveira e Coutinho (2013) 

constataram que, independentemente da presença do conteúdo de Combinatória 

nos sumários, não há uma avaliação de sua abordagem que demonstrasse como 

esse conteúdo é articulado no contexto da Matemática, ou mesmo sua imprecisão 

na obra. Podemos inferir, portanto, que pouca relevância é atribuída à combinatória 

dentro do conjunto de temas abordados na coleção. 

Comentamos, a seguir, algumas das abordagens analisadas nas resenhas de 

algumas coleções, pautando-nos pela apresentada por Oliveira e Coutinho (2013). 

 

a)  A Aventura do Saber Matemática:  

� apresenta Combinatória apenas no livro do 1º ano. Nas avaliações, consta 

que há confusão no uso do termo possibilidades; 

b)  Projeto Prosa:  

� apesar de aparecer somente no sumário do livro do 3º ano, nas avaliações 

realizadas no Guia, lê-se que o termo possibilidade é valorizado; 

c)  Conhecer e Crescer:  

� na abordagem dos conteúdos dessa coleção, o Guia salienta que o 

trabalho com possibilidades é apenas sugerido no manual do professor do 

2º e do 3º anos, e em atividades associadas à multiplicação. Há uma 

atividade complementar interessante sobre possibilidades no encarte Mais 

jogos e atividades do livro do 2º ano, na qual se utilizam moldes para que 

o aluno visualize todas as combinações possíveis; 

d) De Olho no Futuro:  

� a noção de possibilidades aparece apenas no sumário do livro do 4º ano, 

onde é explorada separada da operação de multiplicação e com o 

raciocínio combinatório, o que é positivo, segundo o Guia; 

e) Fazer, Compreender e Criar em Matemática:  
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� o conteúdo é trabalhado nos livros do 2º, 3º e 5° anos. Segundo o que 

consta nas resenhas, o diagrama de árvore é discutido adequadamente; 

f) Hoje é Dia de Matemática:  

� a noção de possibilidades é abordada por meio de atividades de 

construção, de diagrama de árvores e do princípio multiplicativo. 

g)  Coleção Matemática:  

� a noção de Combinatória é trabalhada desde o 2º ano, de maneira 

apropriada; 

h) Matemática Pode Contar Comigo:  

� conforme consta nas resenhas, são raras as atividades que fazem menção 

ao cálculo de possibilidades, que só aparece no sumário do livro do 2º 

ano; 

i) Projeto Buriti:  

� a noção de possibilidade é abordada de modo intuitivo, o que é aceitável, 

nessa fase da escolaridade; 

j) Projeto Pintaguá:  

� as atividades envolvendo possibilidades são abordadas adequadamente. 

Segundo o Guia, nos livros do 2º e 3º anos, há atividades com o conceito 

de possibilidade que podem ser interessantes para crianças, como a troca 

de pulseiras de um relógio, por exemplo; 

k) Saber Matemática:  

� não se observam atividades que envolvam, adequadamente, o cálculo de 

possibilidades e a ideia de combinatória; 

l) Agora é Hora:  

� o princípio multiplicativo (uma das ideias da multiplicação), fundamental 

para o cálculo de possibilidades, é adequadamente abordado. 

 

Tais análises sobre como os conteúdos são abordados ao longo das coleções 

têm o objetivo de ajudar professores no processo de escolha do livro didático a ser 

adotado. No entanto, em relação ao conteúdo de Combinatória, pelo fato de este 

não ser contemplado em todas as coleções aprovadas, cabe ao professor fazer tal 

complementação, caso sua escolha do livro didático recaia sobre uma coleção que 

não contemple tal tema. Dessa forma, a boa formação de Matemática do professor, 
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mesmo daquele atuando nos anos iniciais, é fundamental para o bom desempenho 

desse trabalho, não apenas no tocante à Combinatória, mas, também, a todos os 

conteúdos matemáticos a serem trabalhados. 

 Destacamos que, dependendo da escolha dos livros, o aluno pode acabar por 

não ter contato com as noções da Combinatória. Afinal, percebe-se que, pelo fato de 

se poderem separar as coleções para uma escolha, como Alfabetização Matemática 

(1º ao 3° anos) e Matemática (4º e 5° anos), pode acontecer dessa escolha recair 

sobre um livro que não aborde Combinatória, ou mesmo sobre coleções completas 

que também não o contemplem. 

 

5.2 Organização praxeológica nos livros didáticos de matemática dos iniciais 

do ensino fundamental 

 

O objetivo desta subseção é analisar de que maneira duas coleções de livros 

didáticos de Matemática dos anos iniciais PNLD (BRASIL, 2013) organizaram as 

atividades propostas referentes ao objeto matemático- Combinatória. Estas análises 

serão feitas à luz da TAD, e relativas à Organização Praxeológica.   

A respeito do livro didático, o PNLD (BRASIL, 2013) enfatiza que: 

 

Cabe à escola, em particular ao professor, a condução do processo 
de ensino e aprendizagem, assim como o acompanhamento do 
desenvolvimento dos alunos. O livro didático participa desse 
processo como um recurso auxiliar na condução do trabalho didático. 
Ele é mais um interlocutor que passa a dialogar com o professor e 
com o aluno. Nesse diálogo, tal texto é portador de uma perspectiva 
sobre o saber a ser estudado e sobre o modo de se conseguir 

compreendê-lo mais eficazmente. (BRASIL, 2013, p 10) 
 

Segundo os pesquisadores Gérard e Roegiers (1998) no que diz respeito ao 

trabalho do professor, o livro didático desempenha, entre outras, as importantes 

funções de: 

 

- auxiliar no planejamento anual do ensino da área, seja por decisões 
sobre condições metodológicas, seleção dos conteúdos e, também, 
distribuição dos mesmos ao longo do ano escolar; 
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- auxiliar no planejamento na gestão das aulas seja pela explanação 
dos conteúdos curriculares, seja pelas atividades, exercícios e 
trabalhos propostos; 
- favorecer a aquisição dos conhecimentos, assumindo o papel de 
texto de referência; 
- favorecer a formação didático-pedagógico; 
- auxiliar na avaliação da aprendizagem do aluno. (GÉRARD;  
ROEGIERS, 1998 apud BRASIL, 2013. p. 10) 

 

Nesse contexto, o livro didático contribui para a elaboração dos conceitos 

matemáticos, em particular e para os de combinatória, uma vez que os professores 

dos anos iniciais de escolaridade, muitas vezes, não estudaram esse conteúdo em 

sua formação. Por isso, torna-se essencial fazer tais análises.  

Vale salientar que não é nossa intenção fazer julgamentos sobre a qualidade 

das coleções, mas, sim, diagnosticar/identificar sua Organização Praxeológica. 

Chevallard (1999) afirma que as organizações relacionadas a um saber 

matemático são de dois tipos: organizações matemáticas e didáticas, sendo as 

matemáticas relacionadas à construção de atividades que podem ser desenvolvidas 

em sala de aula, e as organizações didáticas associadas ao como se faz essa 

construção. (CHEVALLARD, 1999 apud ALMOULOUD, 2007, p. 123) 

As análises das praxeologias das tarefas sugeridas pelos autores nos livros 

didáticos dos anos iniciais, as técnicas, tecnologias e teorias que permitem a 

modelagem dessas tarefas propostas contribuíram para que pudéssemos inferir se 

as mesmas contribuem para o avanço do letramento combinatório sugerido na 

subseção 3.4.1 desta pesquisa. 

  O critério de escolha das duas coleções analisadas se deve ao fato de 

estarem entre as 24 coleções aprovadas no PNLD ( BRASIL, 2013) e de serem 

adotadas pelos professores, sujeitos desta pesquisa. 

Nossas análises se restringem às páginas dedicadas ao conteúdo de 

Combinatória, sobre a qual realizaremos um estudo relativo à Organização 

Praxeológica. Faremos uma breve apresentação de cada coleção: nomeamos seus 

autores, em que bloco de conteúdo é trabalhada a Combinatória nos volumes de 

cada coleção, o número total de atividades por volume, ou seja, tecemos 

considerações gerais a respeito de cada coleção. Denominamos as duas coleções: 

coleção A e coleção B. 

As análises das tarefas (T) e técnica (τ) e do segundo bloco, que refere-se a 
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logos, saber tecnológico/teórico, composto pela tecnologia (θ) e pela teoria (Θ)  em 

relação ao conteúdo de Combinatória nestas coleções, foram realizadas 

separadamente com objetivo de evidenciar as abordagens específica de cada 

coleção. 

 

5.2.1 Coleção A: Novo Bem-Me-Quer 

 

A coleção foi escrita por Ana Lúcia Bordeaux, Cléa Rubinstein, Elizabeth 

França, Elizabeth Ogliari, Vânia Miguel, e publicada pela Editora do Brasil. 

A coleção é formada por cinco volumes (1º ao 5º anos) organizados em 

capítulos.  Dentro desses capítulos, há várias seções, que são identificadas por 

ícones:  

 
a) Atividades:  

� seção composta por tarefas em que os alunos terão oportunidade de 

aplicar conceitos ou procedimentos apresentados pelos autores, como 

também de utilizar estratégias próprias, formar novos conceitos e 

aprofundar conteúdos já abordados em capítulos anteriores. 

b) Aprenda mais esta:  

� seção na qual os autores apresentam pequenos textos que têm como 

objetivos o aprofundamento do conteúdo trabalhado no capítulo ou a 

abordagem de aspectos históricos da Matemática. Segundo os autores, 

essas atividades contribuem para o enriquecimento cultural do aluno e a 

construção da cidadania.   

c) Divirta-se: 

� nessa seção, segundo os autores, o aluno terá oportunidade de se divertir, 

usando o que já aprendeu. Nela são apresentados jogos ou outras 

atividades lúdicas que despertem o interesse, o desenvolvimento da 

autonomia, a interação social, a construção de valores morais e a 

capacidade de enfrentar situações que facilitem o processo de 

aprendizagem.  

d) Cálculo mental:  

� nessa seção abordam situações que podem ser realizadas sem apoio de 
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algoritmo convencional, sendo apresentadas atividades preparatórias para 

o cálculo mental, composição e decomposição de números, sequências, 

aproximação e propriedades das operações. 

e) Defenda sua ideia:  

� essa seção tem o objetivo de incentivar o aluno a refletir e dialogar sobre 

os conteúdos matemáticos. Nela, o aluno será desafiado a analisar 

situações envolvendo conceitos matemáticos, levantar hipóteses, 

desenvolver estratégias pessoais, testá-las, socializar estratégias e 

opiniões e concordar ou discordar de afirmações, justificando oralmente ou 

por escrito suas respostas, o que segundo os autores pode contribuir para 

o desenvolvimento da capacidade de argumentar. 

f) Desafio:  

� seção que traz atividades cujo objetivo é levar os alunos a utilizarem 

conceitos e ideais já conhecidos para resolver situações ou para descobrir 

coisas novas e, como o próprio nome diz, a querer vencer desafios, 

valendo-se, muitas vezes, de estratégias próprias. Para os autores, os 

alunos terão a oportunidade de trocar ideias com os colegas e o professor, 

ouvir, falar e debater. 

g) Para refletir em grupo:  

� nessa seção, são apresentados textos que tratam de questões de ordem 

social, como higiene, alimentação, moradia, reciclagem, segurança no 

trabalho, entre outros, e, a partir deles, são propostas questões para 

refletir.  Para os autores, o objetivo dessa seção é trazer questões reais 

para sala de aula de forma que os alunos tenham a oportunidade de 

refletir sobre elas, ouvir opiniões (a favor ou contrarias as suas), criticá-las, 

apresentar sugestões, visando à formação de um ser crítico e atuante na 

sociedade. 

h) Pesquisando:  

� essa seção tem como objetivo criar oportunidades para que o aluno possa 

não só perceber como determinado conceito matemático é utilizado pela 

sociedade, mas, também, aprofundar seus próprios conhecimentos sobre 

diversos assuntos.  

i) Trabalhando com gráficos:  
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� as atividades propostas nessa seção têm o objetivo de desenvolver as 

habilidades de leitura, as construções e a interpretação de diferentes 

representações gráficas. 

j) Trabalhando com tabelas: 

� as atividades dessa seção objetivam a desenvolver habilidades de leitura, a 

construção e interpretação de tabelas. 

k) Situações-problema:  

� nessa seção, são apresentados tanto problemas convencionais como não 

convencionais, a partir de situações que fazem parte da vivência da 

maioria das crianças da faixa etária à qual o livro se destina. Para os 

autores, podem ser usadas para troca de ideias entre os alunos e 

professor, a fim de propiciar o desenvolvimento de várias habilidades, 

como: saber ouvir, expressar, argumentar, criticar, perceber equivalência 

de respostas diferentes e realizar cálculos por procedimentos próprios, 

entre outras.  

l) Atividades complementares:  

� esta seção está presente no final de cada capítulo e dão ao aluno a 

oportunidade de rever os conteúdos abordados no capítulo. 

 

A coleção contempla os quatros blocos de conteúdos dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (Números e Operações, Geometria, Grandezas e Medidas, 

Tratamento da Informação). De acordo com as análises do Guia PNLD, na coleção, 

não há articulações entre esses blocos, uma vez que dedicam cada capítulo a um 

bloco, com exceção ao Tratamento da Informação que é abordado intercaladamente 

em todos os capítulos. (BRASIL, 2013). Ainda, conforme o Guia, a coleção dá 

atenção excessiva aos conteúdos de Números e Operações, conforme mostra o 

Gráfico 1. 
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Gráfico 1 - Distribuição dos blocos de conteúdos: Coleção A 

 
Fonte: BRASIL, 2013, p.104; 212  

  

Ao observar os gráficos, nota-se, em todos os volumes, a pouca atenção ao 

Tratamento da Informação. Fato comum, pois, em geral, essa atenção não é 

dispensada na escola. Isso aconteceria por influência do livro didático, ou a escola 

que influenciaria o livro didático?  

Nesta coleção, que denominamos  Coleção A, nos volumes que contemplam 

o conteúdo  de Combinatória,  está  atrelado à ideia de multiplicação retangular, os 

volumes do 1º e do 5º anos não contemplam o conteúdo Combinatória, e, nos 

poucos volumes em que é contemplado, isso é feito de modo sucinto, em poucas 

páginas, o que nos permite levantar alguns questionamentos. Assim, discutimos 

como autores abordam o conteúdo nestes volumes, analisando algumas de suas 

páginas, a seguir.  

 

a) No livro do 2º ano:  

� o conteúdo Combinatória é trabalhado apenas na página 231 e traz como 

título: Multiplicação ideia de combinatória, e as duas atividades presentes  

referem-se a produto cartesiano. Tanto no manual do professor, quanto no 
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livro do aluno, os autores orientam a fazer a tabela de dupla entrada e  a 

efetuar a multiplicação (linha x coluna); 

b) No livro do 3º ano:  

� o conteúdo de Combinatória é trabalhado nas páginas 188, 189 e 190, e   

tem como título: Multiplicação e combinatória; nas oito atividades  

surgeridas, todas se referem ao produto cartesiano.  O aluno  é orientado  

a fazer a tabela de dupla entrada, combinações  e diagrama de flechas; 

 

c) No livro do 4º ano:  

� os autores dedicam ao conteúdo Combinatória das páginas 109 e 110, e as 

intitulam como Multiplicação e  combinatória, e, nas  duas atividades 

surgeridas referem-se à ideia de produto cartesiano e os alunos são 

orientados a fazer a listagem das combinações por meio de desenhos,  

tabela de  dupla entrada e multiplicação para obter as combinações. 

 

Nas orientações do  manual do professor, os autores trazem o mesmo 

objetivo para todos os anos (2º, 3º e 4º), que é:desenvolver o raciocinio combinatório 

como ideia de multiplicação, e não orientam os professores a usarem outras  

sugestões de atividades além daquelas que estão no livro do aluno, nem outras 

estratégias para a resolução das atividades propostas, como a árvore de 

possibilidades, por exemplo. 

Elencamos o número de situações e as tarefas referentes à Combinatória que 

são contemplados nos volumes da Coleção A. Das 12 situações, identificamos  uma 

tarefa (T). Os dados da Tabela 1 apresentam a descrição dessa tarefa. 

 

Tabela 1: Número de situações por tarefa em cada volume-Coleção A 

Tarefa Descrição da Tarefa Volume Coleção A 

1º 2º 3º 4º 5º 

T1 
Calcular a quantidade de maneiras 
diferentes de combinar  elementos de 
dois ou mais conjutos 

0 2 8 2 0 12 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

 Identificamos apenas uma tarefa em todas as situações da Coleção A. 
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Selecionamos três tipos de tarefa para analisarmos, segundo a proposta de 

Chevallard (1999). Identificamos os tipos de tarefa, a técnica e o discurso 

tecnológico-teórico, no final das análises das situações, listamos outras técnicas 

possíveis para resolverem essas situações. 

 

Figura 18: Situação 1-Coleção A 

 
Fonte: BORDEAUX et al., 2013, p. 231. 

  

Tipo de tarefa (�1): Calcular de quantas maneiras diferentes pode-se montar 

um uniforme, escolhendo entre 2 calções (vermelho e azul) e 2 camisas (branca e 

amarela). 

Técnica (t1): A técnica associada a este tipo de tarefa pode ser dividida em 

três estágios: 

a) determinar o número de etapas que compõem a situação. Nesta situação, há 

duas etapas: na primeira existem 2 possibilidades de escolher os calções e na 

segunda, 2 possibilidades de escolher as camisas; 

b) fazer  enumeração das possibilidades por meio de desenhos; 

c) fazer a multiplicação. Nesta situação, temos: 2x2=4 maneiras diferentes. 

Discurso Tecnológico-Teórico [θ1, Θ1]: que justifica o bloco prático-técnico [�1, 

t1]  é a multiplicação retangular.  
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Figura 19: Situação 2-Coleção A 

 
Fonte: BORDEAUX et al., 2013, p. 188. 

 
 

 Tipo de tarefa (�2): determinar  quantas combinações podem ser obtidas com 

duas saias (amarela e azul)  e duas blusas( amarela e azul) . 

Técnica (t1): essa técnica associada para esse tipo de tarefa pode ser dividida 

em três estágios: 

 
a) determinar o número de etapas que compõem o evento. Nesta situação, há 

duas etapas: a primeira tem 2 possibilidades de escolher uma entre as saias 

(amarela ou azul) e a segunda 2 possibilidades de escolher uma blusa 

(amarela ou azul). 

b) fazer a tabela de dupla entrada e enumerar todas as combinações por meio 

de desenhos ou da escrita. 

c) multiplicar o número de linhas pelo número de colunas (nas quais se 

encontram essas combinações), ou seja, fazer a multiplicação retangular. 

Nesta atividade, temos: 2x2=4 maneiras diferentes.  

 
Discurso Tecnológico-Teórico [θ1, Θ1]: aplicação da multiplicação retangular. 
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Figura 20: Situação 3-Coleção A 

 
Fonte: BORDEAUX et al., 2013, p. 189. 

 

Tipo de tarefa (�3): determinar quantas combinações de se vestirem 2 

saias(cor azul e cor preta) com 3 blusas (cor laranja, cor azul e cor preta) . 

Técnica (t1): a técnica associada a este tipo de tarefa pode ser dividida em 

três estágios: 

 
a) determinar o número de etapas que compõem o evento. Nesta situação, há  

duas etapas: a primeira tem 2 possibilidades de escolher uma entre as saias 

nas cores (azul e  preta) e a segunda 3 possibilidades de escolher uma blusa 

nas cores ( laranja,  azul e  preta).  

b) fazer 3 setas, uma  ligando a saia azul  à blusa laranja, uma ligando a saia 

azul à blusa  azul e outra ligando a saia azul à blusa preta, e 3 setas ligando a 

saia preta à blusa laranja, uma à blusa azul e outra à para blusa preta. 

c) contar o número de combinações (setas), nesse caso, são 2x3=6. 

     Discurso Tecnológico-Teórico [θ1, Θ1]: aplicação da multiplicação retangular 

 
Nos volumes 2, 3 e 4 da coleção A, os quais contemplam o conteúdo de 

combinatória, as situações referem-se apenas à ideia de multiplicação retangular. No 

volume 3, os autores apresentam um número maior de situações, no entanto, não há 

ampliação de tarefas-técnicas e representação.  

Em todas as situações, os autores não dão oportunidades nem ao professor 

nem ao aluno para fazerem a escolha ou construção das técnicas. Nas doze 

situações, os autores sugerem as técnicas que são: listar as combinações por meio 

do desenho, completar a tabela de dupla entrada e fazer a multiplicação (linha x 

coluna), exceto da situação 3 do volume 3, no qual, além da tabela de dupla entrada 

e a multiplicação retangular, sugerem, também, fazer as combinações pelo diagrama 
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de setas. 

          Podemos identificar outras técnicas, como a representação por árvore de 

possibilidades, enumeração das combinações e a aplicação do princípio de 

contagem. No entanto, a forma como os autores introduzem os enunciados das 

situações, não permite ao professor e ao aluno pensarem nessas outras técnicas.  

Na análise da coleção, ainda verificamos que as situações, ao longo da 

coleção, não vão se tornando mais abrangentes; pelo contrário, todas as situações 

envolvem apenas duas etapas, o que permite trabalhar apenas a tabela de dupla 

entrada e a multiplicação retangular, o que não contribui para que o aluno mobilize 

novos invariantes operatórios. Então, podemos conjecturar que essas abordagens 

não contribuem para o avanço dos níveis de letramento combinatório objetivo 

proposto neste trabalho, na subseção  3.4.1. 

Podemos reduzir o esquema da Figura 1: Modelo de Letramento 

Combinatório apenas o primeiro nível de letramento, o cultural, representado pelo 

esquema abaixo. 

 

Figura 21: Nível de Letramento Combinatório que é possível atingir com as 
situações: Coleção A 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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A forma como essas técnicas são abordadas na coleção A, pouco favorece 

para o desenvolvimento da habilidade e competência necessárias para o aluno 

avançar nos “degraus” do letramento combinatório, porque não há uma continuidade 

nas abordagens das situações e nem ampliações de representações. 

Pesquisadores, como Batanero, Godino e Navarro-Pelayo (1997) Pessoa e 

Borba (2009) advogam que o conteúdo de Combinatória deve ter seu começo nos  

anos iniciais da escolaridade. Para esses autores, os alunos de tais níveis são 

capazes, além de criar estratégias próprias de resolução, de compreender os 

invariantes de problemas combinatórios, sistematizar seus procedimentos e, em 

parte, generalizá-los. 

Em nosso entender, situações envolvendo apenas ideias de multiplicação 

retangular, indicando sempre a mesma técnica, no decorrer dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, não contribuem nem para que os alunos compreendam 

Combinatória, nem que avancem até o nível  de letramento combinatório científico 

até a  conclusão da Educação Básica. 

 

5.2.2 Coleção-B: VIRAVER 

 

A coleção foi escrita por Antônio José Lopes Bigode e Joaquin Gimenez 

Rodriguez, Editora Scipione. 

  A coleção é composta por cinco livros para serem usados do 1º ao 5º ano. Os 

livros de Alfabetização Matemática (1° ao 3° anos) da coleção são divididos em seis 

unidades; os livros para o 4° e 5° anos são compostos por oito unidades. Na 

abertura de cada unidade, os autores apresentam a relação do conteúdo 

programático a ser estudado naquela unidade. Por exemplo, no livro do 5° ano, o 

conteúdo de Combinatória é contemplado na unidade 3, e ela tem como título: a 

Matemática dos países. A abertura traz uma imagem de um prédio com bandeiras 

de vários países. Os autores apresentam a lista dos temas a serem desenvolvidos 

na unidade, a saber: comparação e ordenação de números da ordem de milhares, 

números da ordem dos milhões; porcentagens, relação entre frações e 

porcentagens, Combinatória, perímetro, formas geométricas das bandeiras. Cada 

unidade apresenta as seguintes seções:  
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a) Estratégias e Métodos: na qual os autores explicam propriedades, 

estratégias e técnicas para resolver os problemas; 

b) Cálculo Mental: na qual, segundo os autores, as situações trazem desafios 

que podem ser resolvidos sem se recorrer a procedimentos escritos; 

c) Mostre que aprendeu: que envolve atividades resumo dos temas 

trabalhados na unidade. 

d) O que você estudou: na qual se sugere uma sistematização sobre tópicos 

trabalhados na unidade 

e) Revistinha da Matemática: seção que contém atividades lúdicas, como 

jogos vários, desafios, construção, curiosidades a respeito de fatos históricos 

e culturais e dica de leituras referentes a um determinado tema. 

 

De acordo com o Guia do Programa Nacional do Livro Didático, a coleção B dá 

ênfase aos conteúdos Números e Operações, e as poucas atividades voltadas para o 

Tratamento da Informação referem-se a tabelas e gráficos. (BRASIL, 2013). O Gráfico 

2 mostra a distribuição dos blocos de conteúdos na coleção em pauta. 

 
Gráfico 2 - Distribuição dos blocos de conteúdos: Coleção B 

 
Fonte: BRASIL, 2013, p. 135; 239 
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Dessa forma, pode ser que o professor influenciado pelo livro didático priorize 

o bloco números e operações em detrimento dos demais blocos.  

No manual do professor, os autores também trazem um gráfico-coluna para 

mostrar o “peso de cada bloco de conteúdo nas unidades de cada volume da 

coleção”, sendo que o bloco Número e Operações se fazem presentes em todas as 

unidades; os demais blocos só aparecem em algumas unidades. 

 

a) nos livros do 1°e 3° anos, o conteúdo de Combinatória não é contemplado.  

 

� no livro do 2º ano, na unidade 2, os autores dedicam a página 46 aos  

Números, formas e medidas das coisas da casa. A  situação presente  

refere-se a combinação de talheres (três de cabos amarelos e três de 

cabos vermelhos) e os autores orientam para se completar a tabela de 

dupla entrada e  contar quantas combinações, no total, foi possivel fazer; 

 

� no livro do 4º ano, o conteúdo é  abordado na unidade 3, à página 81: O 

mundo das  mil e uma coisas. A abordagem desse conteúdo está 

associada à ideia de ordem de milhar. Os autores propõem uma situação 

de combinação de algarismos para discutir que  a ordem dos algarismos 

gera um número maior ou menor. Na  situação sugerida aos alunos, eles 

são orientados a fazer todas as combinações de números possíveis  com 

os algarismos 0, 1, 2, e 3 e, depois, ordená-los do menor para o  maior. Os 

autores chaman  a atenção dos professores para a posição  do algarismo 

zero; 

 

�  o livro do 5º ano dedica as páginas 82 e 83 ao conteúdo Combinatória, na 

unidade 4 intitulada Matemática dos  Países. As três situações presentes  

referem-se a  fazer combinações com cores de bandeiras. Na primeira 

situação, os autores sugerem desenhar uma bandeira com duas listras 

horizontais (vermelha e branca).  Na segunda situação,  sugerem uma 

atividade com uma bandeira com tres listras horizontais (preta, vermelha e 

amarela) e os alunos são orientados a fazerem as ternas que indicam as 

combinações. A terceira situação envolve uma atividade com uma 
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bandeira quadriculada, e os alunos são convocados a desenhar e dizer 

quantas bandeiras são possiveis formar   com essas combinações. 

 

Elencamos o número de situações e as tarefas referentes à Combinatória 

contemplados nos volumes da Coleção B. 

Identificamos nas 5 situações relativas ao conteúdo Combinatória, duas 

tarefas. Os dados da Tabela 2 apresentam a descrição dessas tarefas. 

  

Tabela 2: Número de situações por tarefa em cada volume-Coleção B 

 

Descrição das Tarefas Volume Coleção 
B 1º 2º 3º 4º 5º 

T1 Enumerar a quantidade de combinações de 
elementos de dois ou mais conjunto. 

0 1 0 0 3 4 

T2 Escrever todos os números de quatro 
algarismos distintos que são possíveis 
formar com quatroalgarismos. 

0 0 0 1 0 1 

Total  0 1 0 1 3 5 

Fonte: Elaborado pela autora 
 
 

Selecionamos duas situações da coleção B para analisarmos, segundo 

praxeologia proposta por Chevallard (1999), identificamos o tipo de tarefa, a técnica 

e o discurso tecnológico-teórico sugerido pelos autores e, no final das análises das 

situações, listamos outras técnicas possíveis para resolver essas situações. 

 

Figura 22: Situação 1-Coleção B 

 
Fonte: BIGODE; RODRIGUEZ, 2011a, p. 46 
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 Tipo de tarefa (�1): determinar quantas combinações podem se obter com  

três talheres de cabos amarelos  e  três de cabos vermelhos. 

Técnica (t1): a técnica para executar esse tipo de tarefa pode ser dividida em 

três estágios: 

 

a) identificar o número de etapas, nesse caso, duas, na primeira, a escolha dos 

talheres de cabos amarelo e na segunda, a escolha dos talheres de cabos 

vermelhos. 

b) construir a tabela de dupla entrada, enumerar todas as combinações por meio 

de desenhos. 

c) multiplicar o número de linhas pelo número de colunas, ou seja, aplicar a 

multiplicação retangular. Nesta atividade, temos: 3x3=9 combinações 

diferentes.  

DiscursoTecnológico-Teórico [θ1 Θ1]: multiplicação retangular. 

 

Figura 23: Situação 2-Coleção B 

  
Fonte: BIGODE; RODRIGUEZ, 2011b, p. 81 
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Tipos de Tarefa (�2): determinar a quantidade de números de quatro 

algarismos distintos, utilizando-se os algarismos 0, 1, 2 e 3. 

 Técnica (t1): neste caso, descrevemos a técnica dividindo-a em dois estágios: 

 

a)   1° Estágio: determinar o número de possibilidades de cada etapa para fazer 

a listagem dos números. No problema, temos quatro etapas referentes à 

escolha do algarismo, a saber: 

� 1°: da casa da unidade (4 possibilidades). 

� 2°: da casa da dezena (3 possibilidades); 

� 3° da casa da centena (2 possibilidades); 

� 4° do algarismo na casa do milhar (1 possibilidade). 

b)   2° Estágio: faz-se a enumeração e podemos concluir que temos 24 números. 

       Discurso Tecnológico-Teórico [θ1, Θ1]: princípio fundamental de contagem. 

 

  Percebemos nesta situação, nas orientações do manual do professor, um erro 

no enunciado da primeira questão, quando o autor pergunta: “qual o menor número 

que dá para formar?” Para responder a essa pergunta, ele teria de especificar a 

quantidade de cartões. Deduzimos que seriam quatro cartões, devido ao enunciado 

da questão; assim a resposta não seria 0, mas 0123. Em relação aos erros nos livros 

didáticos, o Guia PNLD/2013 esclarece que, além dos erros explícitos, devem ser 

evitadas as induções ao erro e as contradições internas. Ainda que seja indicada 

uma abordagem didática menos formal e mais intuitiva, no ensino inicial devem ser 

evitadas as conceituações confusas que possam conduzir a ideias equivocadas ou 

que gerem dificuldades na aprendizagem, aspectos que constituem um problema 

para muitos professores dos anos iniciais, já que eles não possuem formação em 

Matemática e, por isso, o livro didático é utilizado como referência para prepararem 

suas aulas conforme afirmam Lajolo (1996) e Pais (2006). 

Além da enumeração, que justifica essas tarefas, podemos identificar outras 

técnicas, por exemplo, a árvore de possibilidades e a aplicação do princípio 

fundamental.  

Podemos reduzir o esquema da Figura 1 apenas ao primeiro nível de 

letramento, o cultural, representado pelo esquema abaixo. 
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Figura 24: Nível de Letramento Combinatório que pode ser contemplado com 

as situações: Coleção B 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

A coleção não contempla o que propõem os PCN, pois nela não há uma 

abordagem contínua do conteúdo de combinatória, e nos volumes nos quais se 

contempla esse conteúdo, os autores orientam para apenas um tipo de técnica, as 

situações não vão tornando mais abrangentes ao longo da coleção. Podemos 

conjecturar que tal abordagem não contribui para o avanço dos níveis de Letramento 

Combinatório, conforme proposto na seção 3.4.1, deste trabalho. 

Podemos inferir que, de modo geral, as três dimensões (Situações, 

Invariantes e Representações) propostas por Vergnaud (1996), tanto na Coleção A 

quanto na Coleção B não contribuem para o desenvolvimento do Letramento 

Combinatório, ou seja, elas não atentam para aqueles conjuntos de situações que 

dão sentido ao conceito e às suas relações, para a mobilização de diferentes 

invariantes operatórios e para o conjunto das representações simbólicas utilizadas 

para resolução. Isso, porque o bloco tarefa-técnica [T, t], que julgamos necessário 

para que o aluno dos anos iniciais avance no Letramento Combinatório, não é 

contemplado nessas duas coleções.  
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6 O QUESTIONÁRIO 

 

Neste capítulo, fazemos a análise dos dados coletados por meio de um 

questionário aplicado aos professores-colaboradores com o objetivo de traçar seu 

perfil, no que se refere às suas experiências profissionais e aos seus conhecimentos 

didáticos sobre o ensino do conteúdo de Combinatória. 

Como mencionamos, havíamos pensado em realizar somente uma entrevista 

com cinco professores. Anteriormente a ela, decidimos fazer um questionário com o 

objetivo de conhecermos melhor os professores participantes da pesquisa e 

levantarmos dados para selecionarmos os professores para compor nosso estudo de 

caso. 

     O questionário elaborado (Apêndice B) é composto por 22 questões que buscam 

obter informações sobre dados pessoais e profissionais - a formação dos 

participantes -, e investigar que conhecimentos eles tinham a respeito do conteúdo 

de Combinatória, das orientações dos Parâmetros Curriculares e do livro didático. 

Para isso, organizamos o questionário em quatro blocos, a saber:  

 
a) identificação do professor: 

� consta de oito questões e tem como objetivo coletar dados referentes à 

formação acadêmica, ao tempo de experiência professoral e ao ano de 

atuação no magistério. As questões elaboradas neste bloco serviram para 

desenharmos o perfil dos professores-colaboradores pesquisados. 

 
b) experiência professoral: 

� contém seis questões que objetivaram sondar as experiências do 

professor em relação ao tema Combinatória, com o intuito de  conhecer e 

entender as influências que as experiências e os fatos da vida profissional 

e escolar podem, ou não, influenciar a prática docente em relação ao 

ensino desse conteúdo.  

 
c) Conhecimento didático sobre o conteúdo de combinatória: 

� consta de sete questões que visaram a investigar os conhecimentos do 

professor-colaborador sobre o tema e, assim, entender como ele 

compreende e procede em relação ao conteúdo em tela nos anos iniciais 
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do Ensino Fundamental.  

 
d) Mobilização de conhecimentos do conteúdo de combinatória: 

consta de uma questão, composta por duas situações; seu objetivo foi identificar 

como os professores dos anos iniciais mobilizam seus conhecimentos matemáticos 

na resolução de questões que envolvam o raciocínio combinatório.  

          Perguntamos aos professores se seu aluno conseguiria responder a questões 

sobre as situações propostas a seguir. Esperávamos que os professores 

manifestassem seu ponto de vista  em relação  às situações, a saber:  

 
a) situação 1:  

� Para a festa de São João da escola, há 3 meninos (Pedro, Gabriel e João) 

e 4 meninas  (Maria, Luíza, Clara e Beatriz) que querem dançar quadrilha. 

Se todos os meninos dançarem com todas as meninas, quantos pares 

diferentes poderão ser formados?   

   

b) situação 2:  

� Quantas senhas de três algarismos distintos se podem formar com os 

quatro dígitos:  2, 5, 6 e 7?     

 

Após a organização do questionário, fizemos contato com os diretores das 

escolas, para que nos fornecessem os e-mails dos professores, para que 

pudéssemos lhes enviar as questões em formato de formulários eletrônicos. 

Enviamos questionários para 30 professores, porém só obtivemos retorno de dois. 

Por isso, e porque as respostas aos e-mails dos professores assim requisitaram, 

concluímos que seria mais conveniente fazermos a impressão e entregar o 

questionário pessoalmente.  

 Mesmo com os questionários impressos, e entregues em mãos, tivemos 

muita dificuldade para encontrar professores que se dispusessem a respondê-lo.  

Dos 30 questionários entregues aos professores, obtivemos retorno de apenas 14. 

Muitos justificaram não ter respondido ao questionário, devido a estarem em semana 

de avaliação.  
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6.1 Análise dos resultados 

 

O questionário foi aplicado de forma individual e o professor poderia levá-lo 

para casa e devolver posteriormente em um dia previamente combinado. Como já 

mencionamos, muitos não conseguiram cumprir o prazo, devido a não disporem de 

tempo para responder. Por essa razão, tivemos de retornar em uma mesma escola 

várias vezes. Justificando a conduta de não-colaboração de alguns professores, 

Vieira (2009) esclarece 

 

as pessoas hesitam ou, até mesmo, resistem em responder às 
muitas perguntas que lhes são feitas. Isto é compreensível, porque 
responder a um questionário toma tempo, exige atenção e reflexão, 
requer tomada de decisão diante de algumas questões. E algumas 
pessoas temem que as respostas dadas ao pesquisador possam ser 
usadas contra elas próprias. (VIEIRA, 2009, p. 16) 

 

A análise dos dados coletados foi feita com base na metodologia qualitativa e 

à luz da Teoria dos Campos Conceituais (VERGNAUD, 1996; 2009a) e 

Conhecimentos Docentes (BALL et al., 2005; 2008) 

      Com as  respostas obtidas por via dos questionários, e posteriormente,  por meio  

das  entrevistas, pretendíamos  responder à questão anunciada na Introdução deste 

trabalho: 

Quais invariantes operatórios os professores que lecionam nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental mobilizam de forma estável, durante a análise de situações 

envolvendo Combinatória? 

 

6.1.1 Caracterização dos professores participantes da pesquisa  

 

Nesta subseção, apresentamos o perfil dos professores pesquisados, bem 

como seus conhecimentos didáticos em relação ao conteúdo de Combinatória. Para 

preservar sua identidade, atribuímos-lhes nomes fictícios. 
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a) Professora Maria 

 

  Tem onze anos de docência e concluiu o curso de Pedagogia em 2013. É 

Especialista em Psicopedagoga, leciona em dois turnos, nas turmas de 3º e 5º anos. 

Tem preferência por trabalhar com o 5 º ano. 

 Ao ser questionada em relação ao estudo do conteúdo de Combinatória em 

sua formação, diz não lembrar se o estudou no Ensino Médio (Magistério). Relata tê-

lo estudado no curso de Pedagogia, mas como articulador da prática em sala de 

aula. Para essa professora, no curso de formação continuada de que participou, 

esse conteúdo é discutido relativamente à sua prática na sala de aula. 

Segundo a professora Maria, nos planejamentos recebe orientação para 

trabalhar com Combinatória. Declara conhecer os PCN, mas desconhece se os 

Parâmetros abordam o ensino de Combinatória. No entanto, só consulta os PCN de 

vez em quando, para a preparação de suas aulas e se a consulta é para verificar 

critérios de avaliação, estratégias de como trabalhar alguns temas na sala de aula e, 

principalmente os objetivos para os anos iniciais. Relata que não há uma discussão 

sobre os PCN nas reuniões pedagógicas dos professores de sua escola. 

Em sua prática docente, ela afirmou que se preocupa em trabalhar problemas 

de matemática do cotidiano do aluno.   

 

b) Professora Ana 

 

Possui 13 anos de docência, concluiu Pedagogia em 1999, Especialista em 

Educação Infantil, trabalha no turno vespertino em uma turma do 1º ano na qual tem 

preferência para trabalhar. 

Em relação à Combinatória, revela nunca, em sua formação, ter estudado 

esse conteúdo, e que, nos planejamentos, não recebe orientação alguma para 

trabalhar com esse conteúdo. Diz conhecer os PCN, porém, desconhece sua 

abordagem em relação ao conteúdo de Combinatória; utiliza os Parâmetros, vez por 

outra, para analisar que orientações trazem em relação às atividades a serem 

trabalhadas na sala de aula. Relata não estar fazendo curso algum de formação e 

que, em sua escola, os professores não criam momentos para a discussão sobre os 

PCN. 
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c) Professora Silvia  

 

   Atua no Magistério há oito anos, concluiu o curso de Pedagogia em 2005, 

tem Especialização em Psicopedagogia Neoropedagogia. Trabalha no turno 

vespertino em uma turma de 1º ano do Ensino Fundamental I. Disse preferir 

trabalhar em turmas do 1,º 3º e 4 º anos. Afirmou ter estudado Combinatória em sua 

trajetória escolar, mas ao ser questionada a dizer o que lembrava sobre o tema, 

pareceu confundi-lo com outros conteúdos, quando respondeu: “não me recordo 

nomes (tópicos), mas acredito que em expressão numérica.” Nos últimos anos, não 

participou de curso algum de formação e revela que, nos planejamentos, não recebe 

orientação para trabalhar o conteúdo de Combinatória. 

A professora afirmou conhecer os PCN, mas desconhece sua abordagem dos 

conteúdos de Combinatória. Alega que utiliza os PCN apenas para consultar os 

objetivos de ensino, e as estratégias de ensino “para que o aluno tenha uma 

participação ativa na construção do conhecimento”. Revelou que, nos 

planejamentos, em sua escola, faz estudo dos PCN de forma esporádica e, quando 

participou de um curso de formação, não se lembra de ter estudado Combinatória.  

 

d) Professora Rita 

 

Atua no magistério há 21 anos, concluiu Pedagogia em 2006 e tem 

Especialização em Psicopedagogia e Letramento e Alfabetização. Leciona nos dois 

turnos em turmas de 2 º ano, série pela qual tem preferência para trabalhar. 

A professora afirmou que não estudou o conteúdo de Combinatória em sua 

formação de Pedagogia, não lembra se o estudou no Magistério, pois, segundo ela, 

fazia muito tempo que se formara. Complementou dizendo que, nos cursos de 

aperfeiçoamento que frequenta, esse conteúdo é discutido, sempre articulado à 

prática em sala de aula. Revelou conhecer os PCN e a abordagem que ele segue 

sobre o conteúdo de Combinatória. Ainda, afirmou que, no planejamento de curso 

em sua escola, os professores não estudam nem discutem os PCN, dessa forma 

não o utilizam para planejar suas aulas.  
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e) Professora Eva 

 

Possui 21 de experiência no magistério, concluiu Pedagogia em 2008, é 

Especialista em Educação Especial Inclusiva, Letramento e Alfabetização e trabalha 

nos dois turnos em turmas de sua preferência: duas do 3°. Disse não se lembrar se 

estudou o conteúdo de Combinatória em algum momento de sua trajetória escolar e 

que, nos cursos de capacitação estudou esse conteúdo, mas articulado à prática em 

sala de aula. Declarou conhecer os PCN, e sua abordagem em relação ao ensino de 

Combinatória. Relatou que, em sua escola, não há discussão sobre os PCN nas 

reuniões de planejamento de curso.  Não tem participado de cursos de formação 

recentemente, por isso, não se lembra de esse tema ter sido abordado. Declarou 

também, não consultar os PCN para preparar suas aulas. 

 

f) Professora Marli 

 

Tem 21 de experiência de docência, trabalha em dois turnos, em turmas de 1° 

ano, que é o de sua preferência.  Concluiu Pedagogia em 2006 e tem 

Especialização em Psicopedagogia/ Letramento e Alfabetização. Declarou não ter 

estudado o conteúdo de Combinatória em sua trajetória escolar e, nos cursos de 

formação de que participa esse conteúdo é trabalhado como articulador para sua 

prática em sala de aula. Disse conhecer os PCN, sua abordagem em relação aos 

conteúdos de combinatória, mas, nos planejamentos de curso em sua escola não se 

discutem os PCN e, por essa razão, não os utiliza na preparação de aulas. 

 

g) Professora Sônia  

 

Tem 14 anos de experiência docente, prefere e trabalha nos dois turnos em 

turmas de 1º ano. Concluiu Pedagogia em 2006 e tem especialização em 

Metodologia da Educação Infantil e das Séries Iniciais. A professora revelou nunca 

ter estudado o conteúdo de Combinatória em sua trajetória escolar. Nos cursos de 

formação dos quais participa, esse conteúdo só é discutido como articulador da 

prática em sala de aulas. Declarou, ainda, conhecer os PCN, porém, desconhece 
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sua abordagem em relação ao conteúdo de Combinatória; assim, não os consulta 

para preparar suas aulas e não discute suas abordagens com seus colegas durante 

os planejamentos.  Segundo seu relato, não conseguiria trabalhar em outra turma 

que não a do 1° ano, porque ela conhece as dificuldades dos alunos, mas já se 

acostumou com eles. Em caso de dificuldades, busca ajuda do coordenador. 

 

h) Professor José  

 

É o único homem entre os colaboradores pesquisados, tem 16 anos de 

experiência docente, prefere lecionar em turma do 4° ano, trabalha nos turnos 

matutino e vespertino, em turmas de 4º e 5º anos. Concluiu Pedagogia em 2009 e 

não possui Especialização. Não estudou o conteúdo de Combinatória na sua 

trajetória escolar e, nos cursos de formação o estuda apenas articulado aos 

conteúdos específicos da prática a em sala de aula. Revelou não ter paciência para 

trabalhar com a disciplina/Matemática. Ainda, na sua visão, a dificuldade dos alunos 

em Matemática, muitas vezes, é devida à atuação do professor por não dominar 

determinados conteúdos. Revelou não receber orientação para trabalhar 

Combinatória, e desconhece a abordagem dos PCN em relação à combinatória, pois 

não os estuda nos planejamentos e nem os utiliza para preparar suas aulas. 

 

i) Professora Josy 

 
Leciona há 21 anos, trabalha no turno vespertino no 4º ano, turma na qual 

prefere desenvolver seu trabalho. Concluiu Pedagogia em 2004 e é Especialista em 

Psicopedagogia. Declarou ter estudado o conteúdo de Combinatória em sua 

trajetória escolar, mas não se lembra de tópicos e de nenhuma situação envolvendo 

esse conteúdo e nos curso de formação que fez, a abordagem desse conteúdo 

orientava para a prática em sala de aula. Afirmou conhecer os PCN, porém, não se 

lembra de uma abordagem voltada para o ensino de Combinatória. Utiliza-os, 

frequentemente, para a preparação de suas aulas. Na escola onde trabalha, disse 

ela, a discussão sobre os PCN acontece esporadicamente. 
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j) Professora Carmelita 

 

Tem 18 anos de experiência, trabalha nos turnos matutino e vespertino, em 

turmas de 4º ano. Revelou que prefere trabalhar com a 5° ano, concluiu pedagogia 

em 2001 e é a única professora que tem um curso de Especialização em Matemática 

e  em Metodologia do Ensino da Matemática. A professora afirmou ter estudado 

Combinatória no Ensino Médio e se lembra dela em termos de um “conjunto 

combinatório: roupas, sobremesa e lanches”. Durante o curso de Pedagogia, 

estudou Combinatória na disciplina Metodologia e, também, nos cursos de formação, 

mas apenas enquanto articulador do currículo e de conteúdo específico. Revelou 

receber orientações para trabalhar Combinatória. Conhece a abordagem dos PCN 

sobre o ensino desse conteúdo e utiliza esse conhecimento para a preparação de 

suas aulas. 

 

k) Professora Janaina  

 

Tem 2 anos de experiência docente, trabalha no turno vespertino, no 3 º ano. 

Prefere o 3 º ou 4 º anos para lecionar. Concluiu Pedagogia em 2004 e é Especialista 

em Psicopedagogia.  Janaina relatou não ter estudado Combinatória em sua 

trajetória escolar e não ter participado de curso de formação/capacitação algum, nos 

últimos anos  

Não recebeu, e não recebe, orientações para trabalhar o conteúdo de 

Combinatória nas reuniões de planejamentos de curso da escola. Apesar de 

conhecer os PCN, e sua abordagem para o ensino de Combinatória, a docente não 

utiliza esses conhecimentos na preparação de suas aulas. Relatou, ainda que pouco 

se discute a respeito dos PCN nas reuniões de planejamento de curso em sua 

escola. 

 

l) Professora Jany 

 

Tem 18 anos de experiência docente, trabalha em dois turnos em turmas de 5 

º ano, pela qual  tem referência  em trabalhar.  Concluiu Pedagogia em 1994, tem 
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Especialização em Docência Superior e Gestão Escolar. Devido a já ter se passado 

muito tempo que cursou o Ensino Médio, não lembra se estudou Combinatória; no 

curso de Pedagogia estudou esse conteúdo, sim, mas apenas como articulador de 

sua prática em sala de aula. Segundo Jany, a contribuição do estudo desse 

conteúdo foi que “através deste assunto, passo problemas, cálculos mentais”. 

Declarou ter recebido orientações, durante os planejamentos para trabalhar 

Combinatória. Também, conhece os PCN, mas desconhece sua abordagem sobre o 

conteúdo de Combinatória e sua a utilização. Relatou que faz leituras dos conteúdos 

e dos objetivos gerais do PCN, mas que não há discussão a respeito dos PCN na 

escola onde leciona. 

 

m) Professora Margarida 

 

 Tem 18 anos de magistério, trabalha nos dois turnos em turmas de 5º ano, 

mas se identifica mais com as turmas de 3° ano.  Concluiu Pedagogia, em 2005 e 

não possui curso de Especialização. Afirmou não ter estudado o conteúdo de 

Combinatória em sua trajetória escolar e, nos cursos de formação que fez, esse 

conteúdo é discutido em relação à prática de ensino. Disse receber orientações para 

trabalhar o conteúdo de Combinatória nos cursos de formação. Afirmou conhecer os 

PCN, mais desconhecer sua abordagem em relação ao ensino de Combinatória e 

em sua escola há pouca discussão sobre esse conteúdo, razão pela qual não o 

consulta para preparar suas aulas. 

 

n) Professora Cássia  

 

Tem 16 anos de magistério, trabalha em dois turnos nas turmas de 1 º e 4 º 

anos.  Tem preferência por lecionar com o 3 º ano. Concluiu Pedagogia em 2009, 

tem Especialização em Metodologia da Educação Infantil e em Séries Iniciais e está 

concluindo o curso de Licenciatura em Matemática pelo Programa Plataforma Freire. 

Não estudou Combinatória no Ensino Médio, e no curso de Pedagogia apenas como 

conteúdo específico direcionado para a prática de ensino. Alegou que o estudo 

desse tema “contribuiu para minha formação enquanto professor e para que possa 

transmitir o mesmo de forma segura dentro das aulas de matemática”. Revelou que 
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recebe orientações para ensinar combinatória nos anos iniciais, desconhece os PCN 

e também sua abordagem sobre o ensino de Combinatória. Não utiliza os PCN para 

preparar suas aulas, uma vez que não há discussão sobre esses Parâmetros, em 

sua escola. 
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Quadro 11: Síntese do perfil dos professores participantes da pesquisa 

 
PROFESSOR 

 
SEXO 

 
TEMPO DE 

MAGISTÉRIO 
(ANOS) 

 
CARGA  

HORÁRIA 

 
TURMA QUE 

LECIONA 

 
TURMA QUE 

MAIS 
IDENTIFICA 

 
FORMAÇÃO 

 
ANO DE 

CONCLUSÃO 

 
ESPECIALIZAÇÃO 

Maria F 11   Matutino/ 
Vespertino 

3ºe 5º  
Anos 

5º  
Ano 

Pedagogia 2013 Psicopedagoga 
 

Ana F 
 

13  
 

Vespertino 1° Ano 1°Ano Pedagogia 1999 Educação Infantil 

Silvia F  8 Vespertino 1° Ano 1°, 3° 
 E 4° Anos 

Pedagogia 2005 Psicopedagoga / 
Neoropedagogia 

Rita F 21 Matutino/ 
Vespertino 

2º Ano 2º Ano Pedagogia 2006 Psicopedagogia 
Letramento E 
Alfabetização 

 Eva F 21  Matutino/ 
Vespertino 

3º Ano 3º Ano Pedagogia 2008 Educação Especial 
Inclusiva / 

Letramento E 
Alfabetização 

Marli F 21  Matutino / 
Vespertino 

1º Ano 1º Ano Pedagogia 2006 Psicopedagoga / 
Letramento E 
Alfabetização 

Sônia F 14 Matutino/ 
Vespertino 

1º Ano 1º Ano Pedagogia 2006 Metodologia Da 
Educação Infantil 
Séries Iniciais 

José M 16 Vespertino 4° e 5° Anos 4°Ano Pedagogia 2009 
 

--------- 

Josy F 21 Vespertino 3º Ano 3º Ano 
 

Pedagogia 2009 Metodologia Da 
Educação Infantil E 

Séries Iniciais 
Carmelita F 18 Matutino / 

Vespertino 
4º Ano  5° Pedagogia 2001 Metodologia Em 

Matemática 
Janaina F 2  Vespertino 3º Ano 3° E 5° Anos Pedagogia 2004 Psicopedagoga  
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Jany F 18 Matutino/ 
Vespertino 

5º Ano  5° Ano Pedagogia 1994 Docência 
Superior/Gestão 

Escolar 
Margarida F 18 Matutino/ 

Vespertino 
5º Ano 3° Anos Pedagogia 2005 ------- 

Cassia F 16 Vespertino 1° e 4° Anos 3° Anos Pedagogia 2009 Metodologia Da 
Educação Infantil E 

Séries Iniciais 
 

Fonte: Banco de dados da pesquisa 
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, podemos tecer algumas considerações, que 

julgamos pertinentes e que, acreditamos, nos ajudam a conhecer melhor os sujeitos 

No que se refere ao tempo de experiência docente desses professores, 

es, entre outros autores, Huberman 

(2002) que propõe ciclos para explicar a trajetória profissional que o professor passa, 

Acreditamos que a experiência é um fator que contribui para o 

Dessa forma, a experiência escolar do 

professor é composta de novos conhecimentos que se acumulam durante seu 

fazer que se aprimora a cada dia. O  gráfico 3 

agistério, cada ponto 

professores quanto ao tempo de Magistério 

 

percebemos que, do grupo de professores 

de carreira, conforme  

modelo proposto por Huberman (2002), no qual apregoa que essa fase envolve os 

tatos iniciais com a 

se pela descoberta, mas também, é permeada pelo aspecto 

sobrevivência. Ainda, nessa fase, segundo Huberman (2002), são feitas as primeiras 

opções profissionais; é a fase do choque da realidade, da preocupação consigo 

mesmo, e durante a qual se traduzem o entusiasmo inicial, a experimentação, a 
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exaltação por ter uma turma de alunos e um programa pelo qual é responsável.  

Nesse sentido, Ponte (1992) reconhece que os estudos, cujo foco é a 

formação do professor de Matemática e o seu início da carreira, não têm 

aprofundado concepções significativas de ordem pessoal, epistemológica e 

pedagógica tão importantes para o desenvolvimento de uma carreira docente 

inovadora. 

Dos 14 professores que responderam ao questionario, 13 têm de 8 a 21 anos 

de Magistério, tempo de prática docente bem consideráveis. De acordo o modelo 

proposto por Huberman,  esses professores já passaram pela estabilização, fase 

que decorre entre o quarto e o sexto anos de carreira e é marcada pela 

consolidação das habilidades práticas que trazem segurança ao trabalho e à 

identidade profissional. Dos 7 aos 25 anos, ainda segundo o modelo de Huberman, 

o professor vive a fase da diversificação e experimentação, marcadas pela busca da 

atualização (capacitação) de melhores expectativas profissionais e de 

comprometimento com o trabalho. 

Nas respostas dos questionários, buscamos detectar indícios que pudessem 

caracterizar esses professores dentro das fases mencionadas. Em alguns aspectos 

das respostas dos professores, encontramos indícios de discrepância entre sua fase 

de desenvolvimento profissional e seus relatos, ou seja, seus relatos não 

confirmaram que eles tenham passado pelas três fases definidas por Huberman, isto 

é, o discurso desses professores sobre sua prática não condiz com a fase de 

experimentação, característica do tempo de serviço que têm.  

Quando indagados sobre a participação em grupo de estudos sobre os PCN, 

somente as professoras Silvia e Carmelita afirmaram que participavam desses 

grupos, os demais afirmaram não fazer tal estudo. 

Em suas narrativas, os professores demonstraram não conhecer bem a 

realidade, no que diz respeito ao conhecimento sobre o currículo e o conteúdo 

específico Combinatória.  

Segundo Huberman (2002), esse desconhecimento é característico da transição 

entre as fases de entrada na carreira e a de estabilização, mas é incompatível com 

um professor com mais de oito anos de docência, e na fase de participar de grupos 

de estudos, de inovação curricular e de ter a segurança proveniente dessa 

participação. 
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Ainda nessa fase, segundo Huberman, os professores lutam contra a rotina e 

o tédio, buscam novas experiências dentro e fora da sala de aula e alguns deles 

ficam atentos aos novos desdobramentos da carreira e aos cargos que possibilitam 

ascensão profissional, são mais valorizados e mais bem remunerados do que na 

fase inicial da docência. Nessa linha de raciocínio, esse parece ter sido o objetivo da 

professora Jany, ao fazer a Especialização em Gestão Escolar: obter o cargo de 

direção. 

Essa fase é o período de enfrentamento dos desafios, já que as condições de 

trabalho e o balanço do percurso profissional são marcados por incertezas e 

momentos de crise. Em conversa informal com esses professores, todos se 

mostraram bastante insatisfeitos com as condições e o excesso de trabalho 

proveniente de uma carga horária de 40 horas semanais, aspecto que eles utilizaram 

para justificar o atraso na entrega dos questionários enviados, devidamente 

respondidos.  

Huberman ainda cita a fase de redelineamento ou do questionamento que, 

geralmente, ocorre entre os 15 e 25 anos de profissão, mais ou menos no meio da 

carreira, época em que o professor está entre 35 e 45 anos de idade.  Nessa fase, o 

questionamento é sentido de forma desigual entre homens e mulheres, porque os 

homens parecem se afetar mais profundamente e esse sentimento durar mais 

tempo, devido às suas expectativas profissionais serem mais amplas. Nove 

professores encontravam-se nessa fase, incluindo o professor José. Talvez, o fato 

de ele ainda não ter feito um curso de Especialização justifique seus 

questionamentos, sua insegurança e a falta de incentivo para que invista na 

profissão e ascenda na carreira.  

O estudo de Huberman (2002) sobre as fases delineadas é fundamental para 

uma boa descrição dos ciclos de experiências profissionais dos professores, pois 

mostram etapas, transições, questionamentos e crises pelas quais passam os 

profissionais, durante o desenvolvimento de sua carreira. Esses ciclos são 

importantes para entendermos os processos de construção das várias identidades, 

pessoais e profissionais, mesmo que eles tenham consciência de que aqueles ciclos 

não ocorrem de maneira linear. 

No que se refere à formação profissional, todos os professores são 

Pedagogos, formação exigida, na atualidade, para se exercer o magistério do Ensino 

Básico, afirmativa respaldada pela Lei de Diretrizes e Bases- LDB / 9394/96 
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(BRASIL, 1996) que determina, em seu Art. 62, a necessidade da formação docente 

em nível superior para atuar não apenas na Educação Básica, mas em cursos de 

licenciatura de graduação plena.  Ressalte-se que grande parte desses professores 

que concluiram o curso superior já tinha mais de dez anos de experiência docente, 

fase, na qual, segundo Huberman, o professor busca atualizar-se, tem expectativas 

altas e espera ter melhores oportunidades de trabalho.  

 A respeito da formação dos professores, Ball Thames e Phelps (2008) 

argumentam que muitos professores não têm habilidade e compreensão 

matemáticas, pois, são egressos de um sistema que não fornece preparação 

condizente para se aprender matemática, por ser essa formação irregular e, muitas 

vezes, inadequada. No entanto, pelo tempo de serviço na docência, poderíamos 

esperar a construção de conhecimentos didáticos e específicos a partir de sua 

prática, conforme os resultados apontados por Huberman. 

 No que diz respeito ao contato com o conteúdo  de Combinatória  durante sua 

formação profissional, apenas três professores afirmaram lembrar-se de o ter 

estudado. Já, em relação à contribuição desse conteúdo para suas aulas, aqueles 

que responderam à pergunta, disseram que ele contribuiu para a melhoria de sua 

metodologia e o domínio do conteúdo.   
A esse respeito, para Rocha (2011), o olhar do professor sobre o conteúdo é 

construído durante sua formação acadêmica e seu exercício da prática docente. 

Nesse mesmo sentido, Souza (2013) argumenta que cabe ao professor 

compreender o conteúdo, a fim de mobilizar seus alunos a aplicarem estratégias 

variadas em determinadas situações e contextos.  

Para Ball Thames e Phelps (2008), o conhecimento especializado do 

conteúdo  é, necessariamente, um domínio atrelado ao ensino. Os conteúdos de 

Combinatória, pelo que percebemos nas respostas dos professores, é visto não 

como um objeto matemático, mas como um facilitador da prática em sala de aula, 

principalmente para aqueles muitos professores que não tiveram a oportunidade de 

cursar a graduação na área.  

Esses professores revelaram não ter estudo, nem conhecimento profundos 

sobre Combinatória e, por isso, pouco utilizam os PCN na preparação de suas aulas. 

Esses aspectos também foram observados por Costa (2003), Santos (2005) e Sabo 

(2010).   
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Em relação às turmas nas quais atuam, nem todos os professores trabalham 

na série com a qual se identificam, pois muitos lecionam em dois turnos e em turmas 

diferentes, o que dificulta planejar e melhorar sua prática para determinado ano de 

escolaridade. A Tabela, a seguir, mostra 11 ocorrências de professores que 

lecionam na turma com a qual mais se identificam, sendo que nela, puderam 

assinalar mais de uma resposta. 

 

Tabela 3: Ocorrências de professores que lecionam na turma com a qual mais 
se identificam 

T
U
R
M

A
 Q

U
E
 L

E
C
IO

N
A
 TURMA QUE MAIS SE IDENTIFICA 

 1º 2º 3º 4º 5º TOTAL 

1º 4  2 1  7 

2º  1    1 

3º   3  2 5 

4º   1 1 1 3 

5º   1 1 2 4 

                 TOTAL  4 1 7 3 5 20 

Fonte: Banco de dados da pesquisa 

 

6.1.2 Análises das respostas dadas pelos professores às duas situações 

propostas 

 

Os professores colaboradores foram solicitados a responderem à questão 22 

do questionário (Apêndice B), composta de duas situações17 envolvendo raciocínio 

combinatório. Foi exigido, no questionário, que explicassem as estratégias que 

usaram nas respostas e dissessem se seu aluno seria capaz de responder a essas 

mesmas perguntas. O objetivo foi analisar, segundo o modelo proposto por Ball et al,  

que  conhecimento específico e didático de Combinatória esses professores 

mobilizavam, discutida na seção 3.4.4 desta pesquisa.  

 

a) Situação 1: 

� Para a festa de São João da escola 3 meninos (Pedro, Gabriel e João) e 4 

meninas (Maria, Luíza, Clara e Beatriz) querem dançar quadrilha. Se todos 
                                            
17 Essas duas situações foram respondidas novamente pelos cinco professores 
entrevistados, e suas repostas se encontram no Capitulo 7. 
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os meninos dançarem com todas as meninas, quantos pares diferentes 

poderão ser formados; 

 

b) Situação 2:  

� Quantas senhas de três algarismos distintos podem ser formadas com os 

quatro dígitos: 2, 5, 6 e 7?  

 

Apresentamos, a seguir, os protocolos18 e a análise das respostas dos 

professores às situações 1 e 2. 

 

� Respostas da professora Maria 

 
                      Figura 25: Protocolo da Professora Maria 

 
Fonte: Banco de dados da pesquisa 

 
A professora Maria respondeu corretamente à situação 1, ou seja, concluiu 

que são 12 pares, porém não justificou a  estratégia utilizada para obter a resposta. 

No entanto, argumentou que “seria mais fácil para o aluno, formando pares por meio 

de ilustrações”. Não deixa explícita como seria essa ilustração, esse conhecimento, 

nem que estratégia usaria seu aluno. Podemos supor que ela esteja se referindo à 

representações: gravuras, desenhos, fotos etc., Para a visualização dos elementos 

componentes do problema-combinatório como elementos facilitadores para a 

resolução pelo aluno. 

Na segunda situação, Maria inicia a resolução, usando a enumeração das 

senhas, porém, não esgota as possibilidades; por isso, há um equivoco na resposta. 

                                            
18 Consideramos um protocolo o conjunto formado pela produção escrita e pelo diálogo entre 
professor e entrevistador. 
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Nesse sentido, segundo Esteves (2001), é importante lançar mão de diferentes tipos 

de representações, como árvore de possibilidades, desenhos, tabela de dupla 

entrada e enumeração de possibilidades para facilitar a visualização e a 

compreensão. Isso quer dizer que a generalização facilita a compreensão. Essa 

professora, por não aplicar uma padronização em sua resposta, não conseguiu fazer 

essa generalização. 

Para Maria, um invariante operatório provável é “a contagem se facilita por 

uma representação que faça apelo à visualização”. Mesmo sem critério organizador 

para representar visualmente a resolução, ela cita/utiliza esse recurso nas duas 

situações.  Segundo as categorias propostas por Ball, Thames e Phelps (2008), essa 

professora, talvez, não tenha conhecimento didático para ensinar o conteúdo, 

justamente por não possuir o conhecimento específico sobre Combinatória. 

 

� Respostas da professora Ana 

 

Segundo essa professora, seus alunos do 1° ano não conseguiriam responder 

às situações 1 e 2. Muitas pesquisas defendem a ideia de que os problemas 

envolvendo raciocínio combinatório devem ser trabalhados, desde os primeiros anos 

do Ensino Fundamental, sem preocupação pela formalização. A esse respeito, 

Souza (2013) advoga que a abordagem de ideias sobre Combinatória tenha início já 

na Educação Infantil, valendo-se de situações que resultem em poucas 

possibilidades. Assim, pode-se usar a enumeração de elementos, que permite 

calcular o número de possibilidades, como também, a tabela de dupla entrada e a 

árvore de possibilidades. 

Ball, Thames e Phelps (2008) consideram ser importante para a prática 

docente o conhecimento do professor quanto ao conhecimento do aluno, que inclui a 

forma como ele pensa e entende, e as possíveis dificuldades. 

 

� Respostas da Professora Silvia 
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Figura 26: Protocolo da Professora Silvia 

 
Fonte: Banco de dados da pesquisa 

 

Essa professora respondeu à situação 1, utilizando a enumeração dos 

elementos. Segundo a docente, essa forma de representar é devida à fase de 

escolaridade em que se encontra o aluno, e que ele necessita “do concreto”. Em sua 

resposta, não esgota todas as possibilidades e não chega à resposta final, e 

também, não deixa explícito o porquê de não chegar à resposta.  

Em relação à situação 2, relata que seu aluno faria um listagem de forma 

aleatória,  por não dominar o princípio multiplicativo. Ela, também, não conclui qual 

seria o total.  

Semelhante o que ocorre com a professora Maria, a professora Silvia também 

mobiliza um invariante operatório provável que é a contagem e também faz apelo  

por uma representação por meio de  visualização. Em relação aos conhecimentos 

didáticos para o ensino e o conhecimento específico do conteúdo de Combinatória 

valem os mesmos comentários e análises feitos para a professora Maria.       
� As Professoras Rita, Eva, Marli e Margarida. 

 
Não responderam às situações 1 e 2 

 

 

Respostas da professora Sônia 
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Figura 27: Protocolo da Professora Sônia 

 
Fonte: Banco de dados da pesquisa 

 

 A professora respondeu à situação utilizando a árvore de possibilidades 

como organizador de sua resolução. Assim sendo, conseguiu generalizar e aplicar o 

princípio multiplicativo. Na situação 2, ela inicia a enumeração das possibilidades, 

mas, como não segue uma padronização, não consegue generalizar e aplicar o 

princípio multiplicativo. Assim, não conseguiu concluir que seriam 24 senhas.  Se 

tivesse enumerado todas as senhas que iniciam com o algarismo 2, perceberia que 

são 6 senhas, iniciadas com cada algarismo;  dessa forma, como são 4 algarismos, 

perfaria um total de 6x4=24 senhas. Podemos supor que a escolha de 3 elementos 

tornou a resolução muito complexa para que Sônia construísse a árvore de 

possibilidades. 

 

� Respostas do Professor José 

 

Figura 28: Protocolo do Professor José 

 

Fonte: Banco de dados da pesquisa 

O professor argumenta que seu aluno, ao responder a situação 1, enumeraria 

todas as combinações e depois contaria os pares. 
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Na situação 2, o professor José acha que  a maioria dos alunos não resolveria 

a questão. No entanto, ele responde de forma incorreta que são 4 senhas, e não 

justifica o porquê dessa sua resposta.   

Ball, Thames e Phelps (2008) afirmam que para avaliar corretamente uma 

estratégia do aluno, é necessário que o professor tenha domínio do conteúdo, mas, 

também, conhecimento sobre seu aluno e sobre sua compreensão desse conteúdo.  

 

� Resposta da Professora Josy 

 

Figura 29: Protocolo da Professora Josy 
 

 

Fonte: Banco de dados da pesquisa 

 

A professora representa as combinações da situação 1 por árvore de 

possibilidades. Para ela, o aluno faria correspondência. A docente faz toda a 

correspondência, totalizando 12 pares. Em relação à situação 2, Josy faz a 

listagem das combinações, porém não faz todas as possibilidades, não 

concluindo, assim, quantos números poderia formar. Segundo Rocha (2011) as 

estratégias de enumeração são bastante utilizadas para que os alunos percebam 

o que a situação pede e como acontecem as escolhas. Entretanto, poucos são os 

casos em que a enumeração ocorre de maneira sistemática e organizada, 

promovendo a percepção de padrões e de generalização. No caso dessa 

professora, ela fez uma enumeração sistemática, mas, como não aplicou o 

principio multiplicativo ou como não seguiu um critério organizado para 

enumeração, não percebeu que faltaram duas senhas.  

� Respostas da Professora Carmelita 
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Figura 30: Protocolo da Professora Carmelita 

 
                Fonte: Banco de dados da pesquisa 

 

A docente responde à situação 1, representando todas as combinações, 

utilizando diagrama de flechas, ligando cada menino a todas as meninas, conta as 

flechas de ligações de forma correta, pois conclui que são 12 pares. Em relação à 

situação 2, aplica a representação em árvore de possibilidades, dessa forma 

consegue listar todas as combinações no total de 24 senhas. Nesse sentido, 

Fischbein (1975) explica que a representação de árvore de possibilidades 

possibilita melhor visualização. Observe-se que a professora utiliza duas 

estratégias de resolução com apelo à critérios visuais para a contagem, mas não 

cita que essa seria a resolução a ser construídas pelos alunos. 

 

� Resposta da Professora Janaina 

 
Figura 31: Protocolo da Professora Janaina 

 

Fonte: Banco de dados da pesquisa 
 

Semelhante à professora Ana, a professora Janaina argumenta que, seus 

alunos do 3° ano não conseguiriam responder às situações 1 e 2. Os argumentos 
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dessa professora divergem dos resultados de Pedrosa Filho (2008), ao desenvolver 

uma sequência de atividades, envolvendo raciocínio combinatório com alunos de 

sete e oito anos, esses foram capazes de analisar, organizar e fazer contagem com 

auxílio de materiais manipuláveis. Nas pesquisas de Pessoa (2009), observou-se 

que alunos nesse nível de escolaridade têm estratégias interessantes ao resolverem 

situações envolvendo combinatória. 

 

� Respostas da Professora Jany 

 

Figura 32: Protocolo da Professora  Jany 

 

Fonte: Banco de dados da pesquisa 

 

A professora Jany representa as combinações da situação 1 por meio da 

árvore de possibilidades, generaliza e aplica o princípio multiplicativo.  Na situação 2, 

mobiliza a representação por enumeração dos elementos, porém não aplica uma 

padronização; dessa forma, não faz a listagem de todas as possibilidades.  

 

� Respostas da Professora Cassia 

 
Figura 33: Protocolo Professor Cassia 

 

Fonte: Banco de dados da pesquisa 

 

Cássia, ao resolver a situação 1, pode ter mobilizado o conhecimento do 
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princípio multiplitivo, ao perceber que para cada menino pode formar pares com 4 

meninas, dessa forma concluindo que, se são 3 meninos, serão 4x3= 12 pares. Em 

relação à situação 2, a professora faz a listagem das combinações, não explica 

como a fez, mas inferimos que, devido à organização sistemática, fez todas as 

senhas que iniciam por 7, assim generalizando que, para cada algarismo,  também 

são 6 senhas; percebe que o total será 24 senhas, pois são 4 algarismos. 

Concluímos que deve ter aplicado o princípio multiplicativo 6x4=24. 

 

•  Síntese das análises 

 

A análise das respostas dos professores permitiu-nos inferir que eles não 

possuem habilidades para resolverem situações envolvendo raciocínio combinatório. 

Para a maioria deles, seus alunos também não têm essas habilidades. 

 As professoras Ana Rita, Eva, Marli e Margarida não responderam, e 

segundo elas, seus alunos não conseguiriam resolver essas situações.  Nesse 

sentido, fundamentados em Ball, Thames e Phelps (2008), que discutem a relação 

entre o conhecimento didático e o matemático do professor, apregoam que o 

conhecimento de Matemática que os professores possuem está atrelado às suas 

conjecturas e convicções sobre ensino. Por isso, esses professores não demonstram 

possuir as competências necessárias para o trabalho com Combinatória.  

Dos 14 professores pesquisados, sete acertaram a situação envolvendo o 

conhecimento de produto cartesiano. Teria esse resultado sofrido influência dos 

livros didáticos que os docentes utilizaram e utilizam? Tal questionamento nos 

remete às análises feitas na subseção 5.2, na qual tratamos das tarefas e técnicas 

abordadas nas duas coleções de livros didáticos dos anos iniciais e que foram 

adotados por esses professores. Os autores desses livros dão mais ênfase às 

situações que envolvem produto cartesiano. 

Em relação à situação 2, em que as possibilidades se dão de um mesmo 

conjunto de partida e envolve três etapas, apenas duas professoras chegaram à 

resposta correta: Carmelita, que respondeu por meio da representação de árvore de 

possibilidades e Cássia que respondeu utilizando a representação por enumeração 

dos elementos de forma sistemática, aplicando o princípio fundamental de 

contagem. Os demais professores não descobriram uma padronização, não 

generalizaram e nem aplicaram o princípio multiplicativo.  
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Segundo Batanero, Godino e Navarro-Pelayo (1997), os erros mais comuns 

que os alunos cometem, ao tentarem resolver situações de Combinatória, são: 

interpretação do enunciado do problema ordenamento, tentativa de resolver o 

problema por tentativa e erro - sem um processo recursivo que conduza à formação 

de todas as possibilidades - resposta numérica sem justificativa e a interpretação 

errada do diagrama de árvore.  

Esses tipos de erros nos levam a crer ser fundamental que o professor 

mobilize várias estratégias de resolução, não se limitando à aplicação de somente 

uma delas como modelo, a exemplo do que ocorre nos livros didáticos analisados no 

Capítulo 5. É essencial que o aluno crie maneiras e estatégias próprias de 

resolução, já que, segundo Rocha (2011), “o olhar do aluno é diferente do olhar do 

professor sobre o conteúdo” (ROCHA, 2011, p. 96).                 

 Fundamentadas em Ball, Thames e Phelps (2008), acreditamos que o 

conhecimento de matemática que o professor possui, e o qual associa a outras 

informações que adquiriu e a crenças que tem sobre o ensino, pode se ver refletido 

no desempenho de seus alunos.  

Os “erros” cometidos pelos professores e as justificativas que deram para não 

responderem às situações, levam-nos a identificar dificuldades do professor desse 

nível de ensino em relação ao conteúdo de Combinatória. Essas dificuldades podem 

ser justificadas por lacunas no conhecimento específico sobre Combinatória.                        

  Entendemos que os conhecimentos do professor sobre o conteúdo 

matemático e as metodologias para seu ensino são necessários, para que ele 

exerça uma prática didático-pedagógica eficaz de ensino e que o leve a desvendar 

melhor o conhecimento prévio de seu aluno e, consequentemente, conhecer suas 

dificuldades de aprendizagem.             
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7 A ENTREVISTA 

 

No presente capítulo, apresentamos as entrevistas realizadas, conforme 

mencionado no Capítulo 3, e as análises feitas. Utilizamos o roteiro semiestruturado, 

ou seja, com algumas perguntas-chave que nortearam o procedimento, sempre 

acatando o surgimento de outros questionamentos durante os depoimentos dos 

professores entrevistados.  

A população-alvo de nosso trabalho faz parte do quadro de professores dos 

anos iniciais da Secretaria Municipal de Guanambi-BA e foram selecionados entre os 

que responderam ao questionário analisado neste capítulo. O convite para que 

participassem desta pesquisa foi feito por meio de uma carta (Apêndice C) e os 

professores que as receberam se prontificaram, de imediato, a agendar as 

entrevistas, que foram feitas em maio de 2014. 

O roteiro da entrevista (Apêndice D) está dividido em 3 blocos: 

 

a)  primeiro, tinha o objetivo de levantar dados que caracterizassem os 

participantes da pesquisa, a formação e atuação profissional do docente e 

suas experiências para, assim, direcionarmos nossa entrevista; 

b)  segundo bloco, teve como objetivo diagnosticar quais conhecimentos 

didáticos relativos ao conteúdo de combinatória eram mobilizados por esses 

professores; 

c) no terceiro bloco, o  objetivo foi identificar que invariantes operatórios relativos 

aos conteúdos associados à combinatória são mobilizados pelos professores, 

ao resolverem problemas de combinatória. 

 

As entrevistas foram individuais, feitas em local escolhido pelo professor, 

sendo que nenhuma limitação de tempo, mínimo ou máximo, foi imposta para o 

transcorrer da entrevista. Procedemos somente gravadas em áudio e reproduzimos, 

também, as escritas feitas pelos professores ao longo das entrevistas. 
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7.1 Caracterização dos professores entrevistados 

 

Antes de iniciarmos as análises das entrevistas, entendemos ser oportuno 

descrever sucintamente os cinco professores que compõem o nosso caso, 

lembrando que algumas características gerais do perfil dos mesmos já foram 

apontadas no Capítulo 6. 

Os Professores Maria, José, Josy, Sônia e Cassia possuem mais de dez anos 

de experiência docente. Para Huberman (2002) esta é a fase em que o professor já 

está estabilizado na profissão, ou seja, os percursos individuais parecem divergir, 

eles passam por uma série de experiências pessoais e profissionais, diversificam o 

material didático, os modos de avaliação, a maneira de trabalhar com os alunos, 

buscam novos desafios e uma nova formação em pedagógica. 

Esses cinco professores são formados em Pedagogia e quatro deles fizeram 

pós-graduação voltada para área do ensino dos anos inicias do Ensino 

Fundamental, com exceção do professor José, que relata que ainda pretende fazer 

uma Pós. 

Em relação às séries em que atuam, Maria atua no 3° ano, Sônia e Cassia em 

turmas do 1° ano e José e Josy em turmas do 4° ano. 

Dos cinco professores entrevistados, apenas a professora Cassia não tem 

carga horária de 40 horas. O que mais percebemos dessa fala desses professores 

foi o fato de eles tratarem o livro didático como um grande aliado para a preparação 

das aulas, devido ao pouco tempo que dispõem para pesquisarem e utilizarem 

outros recursos. Isso significa prejuízo na qualidade, por exemplo, do ensino e da 

aprendizagem da Matemática.  

 

7.2 Análises das entrevistas  

 

7.2.1 Conhecimentos Didáticos sobre o conteúdo de combinatória 

 

 Em nossa revisão de literatura, pudemos observar que professores em 

diferentes níveis de escolaridade apresentam dificuldades para a resolução de 

problemas de combinatórios, e desconhecem os currículos prescritos em relação a 
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esse conteúdo. Para discutir esse tema, utilizamos as pesquisas desenvolvidas por 

Costa (2003), Santos (2005), Sabo (2010), Rocha (2011), entre outras.   

 Cabe lembrar, neste ponto, as ideias propostas por Ball et al., (2008), que 

defendem um modelo da prática docente fundamentada no conhecimento didático, 

que engloba entre outros, o conhecimento: do conteúdo a ser ministrado, sobre 

como ensiná-lo e sobre o currículo, os quais defendemos porque esses 

conhecimentos se relacionam, uma vez que o ter o conhecimento do conteúdo e o 

saber ensiná-lo devem se integrar.  Decidir qual a melhor sequência dos conteúdos, 

aprofundar um conteúdo, identificar as metodologias e os procedimentos didáticos 

mais adequados, decidir sobre quais intervenções dos alunos poderão ser 

aproveitadas, descartadas, ignoradas ou deixadas para mais tarde e propor tarefas 

que mobilizem os alunos a utilizarem diferentes técnicas são formas de o professor 

evidenciar que possui conhecimento do conteúdo e o do ensino. E, realizar tal ação 

depende do conhecimento sobre: objetivos educacionais, orientações curriculares, 

programas, avaliações ou níveis de ensino nos quais esses conteúdos são 

discutidos.   

Assim, entendemos que alguns dos aspectos presentes nos discursos dos 

professores podem ser caracterizados como conhecimento específico e pedagógico 

do conteúdo de combinatória, categoria que elegemos como foco para esta 

pesquisa, que ainda exige: 

 

a) identificar os conhecimentos dos professores entrevistados em relação à 

abordagem da combinatória constante dos PCN para os anos iniciais; 

b) apontar os recursos de que eles se utilizam nas aulas de Matemática; 

c) detectar a influência dos livros didáticos em suas aulas de Matemática; e  

d) analisar as estratégias sugeridas pelos autores dos livros didáticos adotados 

por eles, em situações de aprendizagem de conteúdos da combinatória. 

 

Os fragmentos19 e a discussão sobre as respostas dadas pelos professores, 

no decorrer da entrevista, serão apresentados nas subseções, a seguir. Cada 

subseção está atrelada a uma das perguntas preparadas para a entrevista. 

 

                                            
19 Transcritos fielmente de acordo com as falas dos professores entrevistados. 
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7.2.1.1 Sobre as abordagens dos PCN dos anos iniciais, em relação ao conteúdo de 

combinatória.  

 

A proposta para que o ensino de combinatória seja contemplado em todos os 

níveis da escolaridade, ou seja, que ele se inicie desde os anos iniciais, é orientado 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), e também indicado nos resultados de 

algumas pesquisas. Citamos Souza (2013) que teve como foco trabalhar com a 

formação de professores para uma prática voltada para a Educação Estatística no 

ensino da Educação Infantil e no primeiro ano do Ensino Fundamental. Esse autor 

defende que seja trabalhada a ideia de Combinatória, desde a Educação Infantil 

para o desenvolvimento de noções, de habilidades e de raciocínio crítico em 

Matemática. Referimo-nos, também, à pesquisa de Pessoa e Borba (2009), na qual 

analisam o desempenho e as estratégias de alunos dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. As autoras defendem que antes do ensino de Combinatória ser 

formalizado no Ensino Médio, é fundamental que sejam trabalhados diferentes 

problemas, desde os anos iniciais, para que haja melhor desempenho e 

compreensão desse conteúdo por parte de professores e alunos.  

Nesta fase da entrevista, solicitamos aos professores que falassem um pouco 

a respeito da abordagem dos PCN dos anos iniciais, em relação ao ensino de 

Combinatória.  Extratos das respostas estão apresentados no Quadro 12, para 

ilustrarmos as analises realizadas; 

 

Quadro 12 - Protocolo das falas dos professores a respeito do PCN 

Professores 
entrevistados 

O que você pode dizer sobre as propostas existentes para 
abordagem dos conteúdos relativos ao tema combinatória 
(introdução ao pensamento combinatório) nos PCN para os 
anos iniciais do Ensino Fundamental ? 

Maria Falar assim, não sei [...] 

José Eu sei que precisa trabalhar porque tem no livro, nos planos de 
curso não tem não[...].A gente tomou curso de PCN não sei quanto 
tempo. 

Josy Assim, não sei falar..Começou aquela “febre” do PCN depois passou 
não é? 
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Sônia Não sei [...] mas esse livro20   tem coisas que são dos PCN. 

Cássia O PCN fala sobre análise combinatória, falar assim ao “pé da letra” 
não sei falar, só sei que fala. 

Fonte: Banco de dados da pesquisa 
 

O Quadro 12 permite perceber que os professores entrevistados não 

identificam as orientações dos PCN em relação ao conteúdo de combinatória para 

os anos iniciais. 

Destacamos as falas dos professores José e Josy, ao afirmarem que faz 

muito tempo que participaram de um curso sobre os PCN. Eles se referem aos 

Parâmetros em Ação, cursos promovidos pelo Ministério de Educação, ministrados 

por coordenadores das secretarias estaduais e municipais de educação, oferecidos 

em caráter obrigatório a todos os professores da Educação Básica no ano de 1999. 

Os objetivos apregoavam que esses profissionais deviam conhecer a proposta, fazer 

leitura compartilhada, trabalho conjunto e levar a reflexão sobre as experiências que 

vinham desenvolvendo nas escolas, antes da implantação dos PCN. Pela fala 

desses professores, inferimos que para muitos deles, esse foi o último curso voltado 

para a discussão sobre os PCN, do qual participaram. Nesse sentido, assim se 

manifestou um deles: “Eu  sinto falta, pois era acompanhada, era coletivo, agora 

acabou [...]”(Josy).  

Assertivas desse tipo nos levam a concluir que esses professores não têm o 

costume de consultar as propostas dos PCN para a seleção dos conteúdos a serem 

trabalhados durante o ano e nem para a preparação do plano de suas aulas de 

Matemática e, consequentemente, muito menos para o preparo dos planos das 

aulas de combinatória, tal fato também foi constatado por Costa (2003), Santos 

(2005) e Sabo (2010), que envolveram professores do Ensino Fundamental I e  

Médio. 

Nesse sentido, observamos nas entrevistas que esses professores não 

possuem conhecimento sobre o currículo do conteúdo de combinatória, e, se o têm, 

pelo menos não exteriorizam, não tornam explícito. Assim, não se observa, nesses 

professores, um conhecimento que, segundo  Ball, Thames e Phelps (2008), é de 

                                            
20 O livro que a professora se refere é o livro do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 
Certa. 
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fundamental relevância para uma prática didática mais eficaz.   

 Corroboramos a conjectura levantada por Sabo (2010) e  Lajolo (1996), 

segundo os quais, os professores se apropriam desse conteúdo por meio do livro 

didático, o que se confima nas falas dos professores, uma vez que, para eles, os 

documentos oficiais não são recursos que auxiliem na preparação de suas aulas. 

  Levantamos a hipótese de que, para esses professores, o currículo é 

prescrito pelo livro didático e não pelos documentos oficiais (PCN e Propostas 

Curriculares  do Estado). 

 

7.2.1.2  Sobre os recursos didáticos uilizados nas aulas de matemática  

 

O objetivo desta subseção foi questionar os professores e conhecer o que os 

mesmos pensam a respeito da utilização dos recursos didáticos que  contribuem 

para o desenvolvimento de suas aulas.   

O Quadro 13 ilustra algumas afirmações feitas pelos professores. 

 
Quadro 13: Protocolo das falas dos professores em relação ao uso dos 

recursos didáticos 
Professores 
entrevistados  

Quais são os recursos didáticos e pedagógicos (livro didático, livro 
paradidático, material concreto, etc.) que você utiliza para a 
preparação das aulas de análise combinatória? 

 

 

 

Maria 

Eu uso “muiiiito” o livro didático, bastante[...] O de Português e Matemática, 

porque eu trabalho com Português e Matemática. Mas os outros 

professores das outras áreas também utilizam. Hoje eu vejo assim... O livro 

didático hoje como sendo o único material que a criança tem, ele tem 

disponibilizado para poder aprender, para poder estar estudando. A gente 

se apega muito a ele, mesmo que na sala de aula faça outro trabalho, que 

a gente pesquisa e com outras fontes, mas essa questão dessa diversidade 

a gente acaba oferecendo na sala de aula. Entrevistador: Então você 

considera o livro um grande recurso para o professor? Professor: Ainda 

sim, mesmo que a gente utilize a internet, o laboratório de informática, mas 

o livro didático, eu vejo assim... Como uma grande “arma” para trabalhar 

com o aluno. 

 

 

José 

 É o livro didático [...] A gente utiliza 100 % o livro didático, eu acredito que 

todos os professores. Não vou falar por outros, por exemplo, eu utilizo. Sem 

o livro didático na sala de aula de 3° e 4° ano, a gente faria praticamente a 

metade da metade do que a gente consegue fazer. Não sei se o aluno está 
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aprendendo, mas a gente faria a metade da metade, porque eles escrevem 

lentamente teria que ser tudo copiado no quadro, o trabalho prático com 

objeto seria muito mais, a gente não tem essa prática. Infelizmente, ai 

gastaria muito mais tempo em estar fazendo material na sala. Essa é minha 

opinião.  

 

Josy 

Sempre, sempre, o livro... O adotado parece que esse [...] [aponta para o 

livro da coleção Novo-Bem-Me-Quer]  

 

 

Sônia 

O livro do Pacto21 a gente usa bastante... O livro do Pacto já vem o que faz 

no primeiro dia, segundo dia [...] Os professores das outras turmas usam 

muito. Só no 1° ano tem o material do Pacto. Entrevistador: Você acha 

que o livro ainda é um grande recurso na sala? Professor: Eu acho que 

não, é bom, mas pode buscar outros recursos, às vezes é pouco. Mesmo 

quando usava o livro, sempre buscava outras coisas para complementar, 

mas a gente não deixa de usar. 

 

Cássia 

No caso do Ensino Fundamental, a gente usa o livro didático, mas também 

busca outras fontes, no caso de material concreto, alguns jogos para 

trabalhar em cima dos conteúdos do livro, mas sempre trabalhando 

seguindo o livro didático. 

Fonte: Banco de dados da pesquisa 
 

Na fala desses professores, identificamos ideias apregoadas por Lajolo (1996) 

para a qual, o livro didático ainda é um único meio para o professor preparar suas 

aulas. Percebemos no discurso de todos os entrevistados que sempre utilizam o livro 

didático e que esse torna o trabalho na sala de aula mais produtivo em relação a 

outros recursos, que necessitam do professor mais tempo para confeccionar.  

Identificamos assim uma visão do livro didático como facilitador para o trabalho do 

professor em suas aulas. 

O relato desses professores, em parte, responde ao questionamento 

levantado por Pedrosa Filho (2008), que indaga qual o papel do livro didático e dos 

documentos oficiais para orientar o professor na preparação de suas aulas.  Para os 

professores entrevistados, o livro didático ainda é fundamental para desenvolverem 

seus trabalhos em sala de aula, ainda que estes docentes busquem outros 

                                            
21 SANTANA, Eurivalda Ribeiro dos Santos, et al. Pacto Nacional pela Alfabetização na 
idade certa: construção do sistema em numeração decimal. Bahia: Secretaria de Educação 
do Estado da Bahia/Instituto Anísio Teixeira, 2013. 
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materiais. O livro didático também é o instrumento principal que orienta a seleção 

dos conteúdos, como evidenciado na fala da professora Cassia, ao relatar que utiliza 

jogos, materiais concretos para explicar os conteúdos do livro didático. Nessa 

pespectiva, Souza (2013) defendem que é possível criar situações com a utilização 

de materiais manipuláveis, com grupos que possibilitem a construção do raciocínio 

combinatório dos alunos desde 7 ou 8 anos.  

  Esses professores mobilizam um conhecimento-em-ação em relação ao uso 

do livro didático. Eles admitem:    

a) ter uma visão do livro didático como facilitador do trabalho do professor em 

suas aulas;  

b) adotar a ideia de que o livro precisa ser completado com outros materiais 

didáticos. 

 

Dessa forma, percebemos que para estes professores, o livro didático detém 

grande influência no processo de ensino e aprendizagem como fonte de 

conhecimento didático e específico do conteúdo, bem como orientador do currículo 

prescrito. Segundo as orientações do PNLD 2013, tem muitas vezes a função de 

levar à sala de aula as modificações didáticas e pedagógicas propostas em 

documentos oficiais, assim como os resultados de pesquisas sobre a aprendizagem 

da Matemática.  

 

7.2.1.3 Livros didáticos  

 

As pesquisas e reflexões a respeito do livro didático de Matemática vêm se 

destacando dentro do cenário da Educação Matemática. Na entrevista, buscamos 

investigar de que maneira estes livros são utilizados pelos professores entrevistados. 

 O Quadro 14 ilustra alguns recortes das falas dos professores entrevistados. 

 

Quadro 14: Protocolo das falas dos professores em relação a utilização do 
livro didático 

Professores 
entrevistados 

Quando você utiliza o livro didático, você sempre segue as 
sugestões fornecidas pelo manual do professor para 
preparar e ministrar suas aulas de Matemática? 

 
Maria 

 Não. Eu não sigo ele assim [...] é tipo assim[...] como se as 
sugestões dos autores fosse um mapa[...] geralmente eu 
acostumo dar uma “curiada” nos livros, até porque  acho muito 
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interessantes as colocações, os pontos de vista dos autores, não 
é? Mas é bom olhar diversos autores, pois cada um tem um ponto 
de vista. 

 
 
 

José 

Fazem o plano idêntico o do livro didático: pode abrir o livro e 
olhar. Entrevistador: quem faz os planos? Professor: Os 
coordenadores. Eu procuro no manual do professor uma 
atividade que não seja difícil fazer no quadro. Se você for fazer no 
quadro demora muito para o menino fazer no caderno. Eu peço 
para o menino ler no livro e só fazer resposta no caderno. 

 
Josy 

 Eu sigo o plano de curso. Entrevistador: e em relação as 
estratégias utilizadas pelos autores dos livros didáticos você 
costuma seguir? Professor: Como você fala em relação os 
conteúdos?  Entrevistador: sim. Professor: Sim. Nos livros 
didáticos os conteúdos são explicados tudo direitinho. Tem hora 
que a gente tem que olhar o exemplo, eu mesma tenho que olhar 
o exemplo, para através daquele exemplo, eu saber como levou 
para resolver aquela questão. 

Sônia  Esse livro que a gente usa as atividades tira, amplia. 

Cassia  Sim, mas, além disso, busco outras fontes, internet para vê 
sugestões. 

Fonte: Banco de dados da pesquisa 
 

As falas dos professores entrevistados mostram situações distintas em 

relação à  adotarem ou não as estratégias sugeridas pelos autores dos livros 

didáticos. Os professores José e Josy afirmam que preferem utilizar conteúdos e 

métodos propostos pelo livro didático, mostrando dependência desse material 

didático, devido a provável insuficiência do conhecimento já observado no item 

7.2.1.1. Podemos inferir, então, que, para estes professores o livro didático 

desempenha um papel importante em suas aulas, pois as atividades já vêm com as 

técnicas detalhadas. Para eles restando tão somente explicar os conteúdos aos 

alunos. Nesse sentido, Lajolo (1996) afirma que o livro continua sendo um norte, que 

direciona o trabalho do professor na sala de aula.  

Por outro lado, as professores Maria, Sônia e Cassia pontuam a insuficiência 

do livro didático, que, além de utilizar as estratégias dos livros didáticos, buscam 

outros meios e sugestões de atividades.  

No que se refere ao momento de utilização dos livros com os alunos, o Guia 

do PNLD/2013 recomenda ao professor elaborar um planejamento dos conteúdos a 

serem estudados, pois considera que nos livros há, muitas vezes, repetições 

excessivas em relação a alguns conteúdos e, muitas vezes, a necessidade de 

complementação em relação a outros. Orienta ainda o professor a ampliar o uso de 
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recursos didáticos, quando necessário, bem como o alerta no sentido de contornar 

as imprecisões em explanações de alguns conteúdos e em atividades propostas nos 

livros adotados.  

Nesse sentido, como afirma Lajolo (1996), o livro didático exerce uma forte 

influência na conduta do trabalho do professor, pois, é instrumento específico e 

importantíssimo de ensino e de aprendizagem formal, muito embora não seja o único 

material de que professores e alunos devam valer-se no processo de ensino e 

aprendizagem, mas ele pode ser decisivo para a qualidade do aprendizado 

resultante das atividades escolares. Os dados levantados nas entrevistas nos 

permitem inferir que, como pontuado por Rocha (2011), a atuação e a forma como 

os professores respondem às situações de combinatória, podem sofrer interferência 

dos livros didáticos. 

Nas falas desses professores, identificamos diferentes posturas quanto à 

utilização do livro didático:  

 

a) há os que seguem o livro sem nada acrescentar às informações nele 

presentes,  coloca o aluno em contato direto com o livro didático, e este seria 

responsável pela aprendizagem dos alunos; 

b) uma segunda postura seria a de quem interpreta o livro didático a partir de 

seus referenciais, acrescentando ou não outras informações e apresentando 

aos alunos.  

Para adotar tal atitude é preciso ter conhecimento específico do conteúdo de 

matemática e entender que determinadas estratégias adotadas pelos autores não 

são as mais adequadas para o desenvolvimento das competências e habilidades 

dos seus alunos. 

   

7.2.1.4 Análises das situações de combinatória e estratégias propostas nos volumes 

coleção A  

 

Analisamos duas coleções de livros didáticos para os anos iniciais (coleção A 

e coleção B) no Capítulo 5, pudemos apontar que suas abordagens em relação às 

situações-problema envolvendo a ideia de combinatória estão relacionadas com a 

de multiplicação retangular. Dessa forma, os autores priorizam uma única 
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representação, tabela de dupla entrada, uma vez que esta permite visualizar melhor 

a representação de tal tipo de multiplicação (linha x coluna).  

Nessa perspectiva, com o objetivo de identificarmos que conhecimento e 

postura os professores pesquisados têm em relação a essas estratégias, 

apresentamos e eles a coleção A, para que eles pudessem analisar as estratégias 

adotadas pelos autores da coleção em questão.  

Esperávamos que esses professores sugerissem outras estratégias, porém, 

isso não aconteceu, como mostram alguns fragmentos de suas falas no Quadro 15.  

 

Quadro 15: Estratos das falas dos professores em relação à análise do 
conteúdo de combinatória nos livros  da coleção A 

 
Professores 
entrevistados 

  No exemplo do livro que trouxemos para discutirmos, os autores 
priorizam uma única forma de abordagem para o conteúdo de 
combinatória. Neste tipo de situação, você continua seguindo 
unicamente o livro ou busca outras fontes para procurar estratégias 
diversificadas? Explique. 

 
 

Maria 

Eu acho interessante essa “pista” no início. O aluno fica perdido, se dar a 
questão no inicio. Eu acho interessante essa batalha naval. Entrevistador: 
Que outra maneira teria para fazer? Professor: No caso do aluno do 4° 
ano a multiplicação, ele pode usar a multiplicação ou ligar. Entrevistador: 
Por que essa maneira é melhor? Professor: Nesta fase o aluno é muito de 
visualizar[...] os alunos têm dificuldades de aprender por causa da estrutura 
familiar. Para o 3° ano seriam essas duas tabelas. Essa tabela de lanche é 
interessante, é da vivência deles. O melhor é a tabela visual. 

          
 
        José 

 Um aluno do 3° ano vou lhe dizer, são pouquíssimos. Mesmo com essa 
ilustração eles fazem essas combinações, só com a ajuda do professor. 
Entrevistador: o que você acha dos autores trazerem a tabela montada? 
Professor: A tabela, acredito que não, mas o desenho seria ideal, mais 
fácil pelo fato de não ter número para o aluno e para o professor, 
também[...] Eu faria dessa forma só com o desenho. Eles iriam preocupar 
com a tabela, levar um tempão só com a tabela. Ele não faria com certeza 
e muitos professores também, se você passar análise combinatória e 
complicar um pouco e não dar um tempo, eu não faço. 

 
         Josy 

No inicio aqui tem umas dicas boas. Entrevistador: Você acha 
interessante o autor mostrar a maneira de fazer ou deixar o aluno pensar e 
criar maneira própria para responder? Professor: Tem que dar para o 
aluno pelo menos uma dica para ele poder criar. Você não cria do nada, 
acho que tem um exemplo e depois o professor instigando ele procura 
outras formas. Entrevistador que outra forma, além da tabela, poderia 
aplicar? Professor: a multiplicação.  

        Sônia Com o desenho acho mais fácil com a montagem ele conseguiria Eu crio a 
tabela com os meninos, colando as figuras. 

 Eu acho que a maneira mais prática que o aluno utiliza ele vai para essa 
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       Cassia 

forma aqui combinando um short e uma camisa, são dois shorts e duas 
camisas, mas além desse tem o método da multiplicação. 
Entrevistador: além da tabela teria outra estratégia para responder? 
Professor: No caso da tabela combinando o sapato preto com as três 
meias, depois o sapato branco com as três meias, que deu, no caso aí 
seis[...] Seis combinações. Aí ele poderia estar usando aqui, além da 
tabela, a multiplicação. Entrevistador: Você acha interessante mostrar a 
maneira de resolver para o aluno ou deixa que crie e chegue a sua 
conclusão? Professor: Eu explicava usando a tabela e a multiplicação ou 
esperava o aluno fazer sua estratégia. Eu faria aqui a multiplicação não é? 
Além da multiplicação, pode trabalhar a adição. 

Fonte: Banco de dados da pesquisa 
 

 Ao analisar a fala desses professores a respeito das análises adotadas por 

esses frente às situações envolvendo combinatória, percebemos que não adotam 

outras maneiras de representar. Acham interessantes as situações com apelo visual 

ou jogo e não apontam outros tipos de representação além dos apresentados no 

livro discutido. 

Nesse momento da entrevista, percebemos que alguns professores mostram- 

se inseguros diante dos questionamentos feitos pela pesquisadora. O professor 

José, por exemplo, chega a afirmar que seus alunos do 4° ano, e até mesmo alguns 

professores, inclusive ele, não responderiam a algumas perguntas, caso eu 

sugerisse uma situação que fosse mais complicada. Vale lembrar que as situações 

analisadas por esses professores, envolvem apenas produto cartesiano em que as 

combinações se dão a partir de dois conjuntos de partida.  Conforme análise 

apresentada na subseção 5.2.1. 

As professoras Josy e Cassia relacionaram a representação da tabela de 

dupla entrada para a aplicação da multiplicação retangular ou adicionar as 

possibilidades. Esta relação mostra que, até então, esses professores percebem 

Combinatória relacionada apenas à multiplicação retangular, como evidenciado por 

Rocha (2011) em pesquisa realizada com professores da Educação Básica. Nesse 

sentido achamos conveniente os autores dos livros didáticos de matemática 

trazerem diferentes abordagens de situações que não sejam somente envolvendo a 

multiplicação retangular. 

Ressaltamos, fundamentado na proposta de Vergnaud (1996), a importância 

do trabalho do professor em selecionar um conjunto de conceito que requerem uma 

variedade de situações, esquemas e representações dentro do campo conceitual da 

Combinatória. Desta forma, o aluno pode desenvolver o letramento combinatório, 
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conforme subseção 3.4.1.   

Apoiando as ideias de Ball, Thames e Phelps (2008), o conhecimento 

específico do conteúdo que se ensina é necessário para um bom fazer didático que 

os professores vão construindo ao longo dos anos de docência. Não basta o 

professor ter domínio do conteúdo matemático, ou seja, o conhecimento e as 

maneiras de resolver o problema; é necessário que ele saiba como resolver, para 

quem está resolvendo e que variáveis didáticas devem ser consideradas. Conforme 

item 7.2.1.3, tal conhecimento é fundamental para delineamento, o planejamento e 

gestão das atividades, e portanto, para uma boa análise do livro didático. 

Estes professores revelaram, durante a entrevista,  não  terem estudado o 

conteúdo combinatória em sua formação inicial, tanto no Magistério quanto na 

Pedagogia, exceto a professora Cassia, que estudou esse conteúdo, porque está 

concluindo o curso de Licenciatura em Matematica, pelo Plano Nacional de 

Formação de Professores da Educação Básica.  

Mesmo sem formação específica sobre tal conteúdo, cabe a esses 

professores decidirem sobre a abordagem para favorecer a  aprendizagem dos 

alunos, como  afirmou o professor José, quando admitiu:  “não sei Matematica, pois 

tenho formação em Pedagogia”. Podemos inferir que este professor, ao afirmar não   

saber os conteúdos específicos de Matemática,  também não sabe Combinatória, 

apesar de ser professor à 16 anos.  

Emergem nas falas desses professores   conhecimentos em que:  
 

a) as técnicas adotadas pelos autores dos livros didáticos são as mais 
adequadas; 

b) os alunos precisam de um exemplo padrão para conseguir resolver as 
situações propostas. 
 

Em que pese tal realidade, o livro didático ainda, assim, contribui para suprir 

algumas deficiências, ou mesmo a falta de formação desses professores, 

direcionando-os a seguir e adotar formas de como esses conteúdos devem ser 

ensinados. Portanto, o livro didático continua sendo um dos importantes agentes de 

transmissão de informações e, segundo Lajolo (1996), para esses professores 

pesquisados, recurso principal na sala de aula.  

 

7.2.2 Invariantes operatórios mobilizados  
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Este bloco da entrevista teve por objetivo diagnosticar invariantes operatórios 

mobilizados pelos professores em contexto de análise de situações envolvendo 

combinatória. Levantamos a hipótese de que, identificando tais invariantes, 

poderemos entender em que tipo de conhecimentos o professor se apoia, ao ensinar 

esse conteúdo e as possíveis dificuldades por eles encontradas. Como já 

anunciamos no Capítulo 3, essas análises serão feitas nos termos propostos pela 

Teoria dos Campos Conceituais, proposto por Vergnaud (1996, 2009a).  

Foram propostas aos professores seis situações envolvendo diferentes 

contextos. Vale lembrar que as situações 5 e 6 já  foram propostas a esses 

professores no questionário, com o objetivo de levantarmos dados para 

selecionarmos os cinco professores que participariam desta fase de entrevistas.  

As análises foram realizadas, tendo como critérios dois contextos: 

 

a) os que envolvem dois ou mais conjuntos de partida; e 

b) os que envolvem um único conjunto de partida.  

 

Discutimos cada contexto, identificando os tipos de situações propostas aos 

professores pesquisados:  

 

a) as situações 1, 2 e 5:  

� envolvem o mesmo contexto, partem de dois ou mais conjuntos para fazer 

as combinações. Nas situações 1 e 5, as combinações  ocorrem a partir 

de dois conjuntos de partida e a questão 2 a partir de três conjuntos de 

partida; 

b) as situações 3, 4 e 6:  

� envolvem o mesmo contexto, um conjunto de partida para fazer 

combinações. As situações 3 e 4 envolvem duas etapas e a 6 três etapas. 

Em relação à ordem dos elementos nas combinações, na situação 3, a 

ordem dos elementos não é relevante e nas situações 4 e 6, a ordem  é 

relevante. 

 

A diferenciação entre os contextos das situações foi considerada de modo a 

garantir sua diversidade. Entretanto, no decorrer da entrevista, não explicitamos tal 
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diferenciação de modo a garantir que os professores identificassem o tipo de 

contexto de forma autônoma.  

 

a) Situação 1:  

� Uma loja vende bolsas de dois tamanhos (pequeno e grande), de quatro 

cores diferentes (preta, marrom, azul e branca). Maria quer comprar uma 

bolsa nesta loja. Quantos tipos diferentes de bolsa ela pode comprar? 

Justifique sua resposta; 

b) Situação 2:  

� No café da manhã, Maria tem três opções de comidas (bolo, biscoito e 

queijo), dois tipos de bebidas (suco e café) e duas opções de 

complementos (cereais e frutas). De quantas maneiras diferentes Maria 

poderá tomar o café da manhã, combinando um tipo de comida, um tipo 

de bebida e um tipo de complemento? Justifique sua resposta; 

c) Situação 3:  

� Para ser representante de turma, candidataram-se 3 pessoas (Joana,  

Mário e Vitória). De quantas maneiras diferentes poderão ser escolhidos o 

representante e o vice- representante entre os três candidatos? Justifique 

sua resposta; 

d) Situação 4:  

� Em uma escola, três alunos (Lucas, Marcos e Pedro) se destacaram em 

uma Gincana de Matemática, e dois devem representar a escola em uma 

olimpíada de Matemática. Quantas duplas distintas podem ser formadas? 

Justifique sua resposta; 

e) Situação 5:  

� Para a festa de São João da escola, 3 meninos (Pedro, Gabriel e João) e 

4 meninas  (Maria, Luíza, Clara e Beatriz)  querem dançar quadrilha. Se 

todos os meninos dançar em com todas as meninas, quantos pares 

diferentes poderão ser formados?     

f) Situação 6:  

� Quantas senhas de três algarismos distintos podem se formar com os 

quatro dígitos:  2, 5, 6 e 7?     

Para solicitarmos aos professores que analisassem as situações propostas, 

partimos dos seguintes questionamentos:  
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a) como seu aluno responde a essas situações?  

b) que procedimentos você acha que ele aplicaria?  

c) você utiliza várias representações para uma mesma situação?  

d) nessas situações, que representações poderiam ser aplicadas? 

 

A seguir, vejamos difentes técnicas  que poderiam ser aplicadas para resolver 

as  situações aqui propostas, para que sirvam de parâmetro para a análise. 

a) Resolução da situação 1: 

 

Essa situação, as possibilidades se dão a  partir de dois conjunto de partida, e 

uma maneira de representar é por meio de diagrama de árvore. 

 

Figura 34: Árvore de possibilidades: situação 1 da entrevista 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

.   Para a primeira escolha são duas opções: bolsa pequena ou grande e para 

a segunda  escolha quatro opções: as cores das bolsas. Aplicando o princípio 

multiplicativo, temos: 2x4=8. 

Além da árvore de possibilidades, pode-se fazer a tabela de dupla entrada 

(linhas e colunas) para se obterem todas as possibilidades.  

 
Quadro 16: Tabela de dupla entrada: situação 1 da entrevista 
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Fonte: Elaborado pela autora 

 

Essa representação é possível devido à situação envolver apenas, duas 

etapas, ou seja, são duas variáveis: cor e tamanho. Para a escolha das cores, são 

quatro opções (preta, marrom, azul e branca) e duas opções de tamanho (pequeno 

e grande). Essa representação permite fazer a multiplicação retangular (linha x 

colunas): 2x8=8. 

 

b) Resposta da situação 2: 

 

      Essa situação envolve três etapas. Para a primeira escolhar tem-se a escolha da 

comida, são 3 opçõess, para a segunda escolha, tem-se a  bebida, são  2 opções  

escolha. Pode ser representadas essas possibilidades  por meio de árvore de 

possibilidades. 

 

             Figura 35: Árvore de possibilidades: situação 2 da entrevista 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Essa representação permite generalizar o princípio fundamental de contagem: 

3x2x2=12. 

 Outra representação que pode-se fazer é a tabela de dupla entrada. A tabela 

de dupla entrada simples não é possível, uma vez que a situação envolve três 

variáveis (comida, bebida e complemento). Dessa forma, é necessário recorrer a 

outro tipo de representação: tabela dupla, entrada em duas fases.  

 

    Quadro 17: Tabela de dupla entrada-1° fase- situação 2 da entrevista 

  
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 
   Quadro 18: Tabela de dupla entrada-2° fase: situação 2 da entrevista 

 
                                Fonte: Elaborado pela autora 

 

As representações: árvore de possibilidades e a tabela de dupla em duas fases 
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possibilitam generalizar o princípio fundamental de contagem. No caso da 

representação da tabela, temos na primeira fase: 3x2=6 e na segunda fase temos: 

6x2=12 possibilidades. 

 

c) Resposta Situação 3: 

 

  Para resolver essa situação para formar a comissão é necessário identificar 

que a ordem de dispor os elementos e considerada. 

 Essa situação pode ser representada por meio de árvore de possibilidades e 

sua construção facilita a enumeração de todas as possibilidades. Para cada 

representante, tem a opção de escolha de um vice-representante. Como são três 

para a escolha de representante, restam dois para ocupar o cargo de vice-

representante: 3x2=6. 

 

 
Figura 36: Árvore de possibilidades: situação 3 da entrevista 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Quadro 19: enumeração das possibilidades: situação 3 da entrevista 

PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE 

JOANA MÁRIO 
JOANA VITÓRIA 
MÁRIO JOANA 
MÁRIO VITÓRIA 
VITÓRIA JOANA 
VITÓRIA MÁRIO 

Fonte: Elaborado pela autora 
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d) Resposta situação 4: 

 

       As possibilidades se dão a partir de um único conjunto e a ordem dos elementos 

no conjunto não gera novas possibilidades. São três alunos para representar a 

escola e destes vão ser escolhidos dois. As possibilidades podem ser representada 

por meio de enumeração. Dessa forma são 3 possibilidades. 

    LUCAS-MARCOS         LUCAS-PEDRO        MARCOS-PEDRO 

 

e) Resposta Situação 5: 

 

Essa situação, as possibilidades se dão a  partir de dois conjuntos de 

partida, e uma maneira de representar é por meio de diagrama de árvore. 

 

 

         Figura 37: Árvore de possibilidades: situação 5 da entrevista 

           
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Para  formar os pares são três meninos e quatro meninas, se cada menino 

pode dançar todas as meninas,  dessa forma temos: 3x4=12.  

Além da árvore de possibilidades, pode-se fazer a tabela de dupla entrada 

(linhas e colunas) para se obterem todas as combinações.  

 
Quadro 20: Tabela de dupla entrada: situação 5 da entrevista 

 
 

Maria Luiza Clara Beatriz 

Pedro Pedro 
Maria 

Pedro 
Luiza 

Pedro 
Clara 

Pedro 
Beatriz 
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Gabriel Gabriel 
Maria 

Gabriel 
Luiza 

Gabriel 
Clara 

Gabriel 
Beatriz 

João João 
Maria 

João 
Luiza 

João 
Clara 

João 
Beatriz 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

 Na representação da tabela de dupla entrada temos 3 linhas por 4 colunas, 

totalizando, assim, 3x4=12 pares. 

f) Resposta situação 6: 

 

 Podemos escrever todas as senhas que iniciam primeiro por 2, depois por 5, 

depois por 6 e por 7, como se fez na listagem a seguir: 

a) 256-257-265-267-275-276 (6 senhas, cujo primeiro algarismos é 2) 

b) 526-527-562-567-572-576 (6 senhas cujo primeiro algarismo é 5) 

c) 625-627-652-657-672-675 (6 senhas cujo primeiro algarismo é 6) 

d) 725-726-752-756-762-765(6 senhas cujo primeiro algarismo é 7 ). 

Dessa forma, são seis senhas que iniciam com cada um dos algarismos e, se 

são quatro algarismos têm (6x4=24) senhas. Essa mesma situação poderia ser 

representada com a árvore de possibilidades, como mostra a Figura, a seguir. 

 
Figura 38: Árvore de possibilidades: situação 6 da entrevista 

 
        Fonte: Elaborado pela autora 

 

Essa situação envolve três etapas. Para a primeira, são 4 algarismos a serem 
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escolhidos, para a segunda etapa 3 algarismos e para a terceira 2 algarismos, dessa 

forma, temos 4x3x2=24. 

 

7.2.2.1 Invariantes operatórios mobilizados: professora
 
Maria 

 

 Os protocolos das respostas da professora Maria nos permitem inferir que o 

invariante operatório mobilizado nas situações que envolvem combinações a partir 

de dois conjuntos de partida, o número de possibilidades é dado pela soma das 

opções. Esse conceito-em-ação é mobilizado fora do domínio de validade: a 

estratégia decorrente da soma de opções se define no Campo Aditivo, enquanto que 

a contagem das combinações a partir de 2 conjuntos de partida se define no Campo 

Multiplicativo. 

 Como demonstram o protocolo da professora a seguir. 

 
Figura 39 - Protocolo professora Maria - situações 1 e 5 

 
  Fonte: Banco de dados da pesquisa 

 

 Na situação 1, mesmo não utilizando a tabela de dupla entrada, a 

representação construída, permitiu a contagem pela adição das possibilidades. 

Nessas situações, é perceptível a presença de um invariante associado à tal adição.  

                                    

Situação 1: 

 

Maria: são 8. Entrevistador: justifique como chegou nessa resposta. 
Maria: Ele vai botar uma bolsa pequena e uma bolsa grande, se eu 
der pistas pra ele, vai ficar perdido no começo, ai vai ter que 
desenhar tudo, preta grande, marrom grande, azul grande e branca 
grande [...] desenhado [...] que nesse caso aqui eu não quero 
desenhar.  Ele vai ter esse trabalho todo.  Então ele vai ter 4 bolsas 
grandes.  A mesma coisa com as bolsas pequenas: preta pequena, 
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marrom pequena, azul pequena, branca pequena. Ai no caso, ele iria 
somar essas com essas e achar 8. Entrevistador: seu aluno 
conseguiria responder dessa forma? Maria: Ele chegaria a essa 
resposta, eu ajudando. Seria uma atividade coletiva. 
 

Situação 5: 

 

Maria: É a tabelinha. Aqui vou colocar as meninas e aqui os meninos  
Aqui tem   4, aqui tenho 4, aqui mais 4, então são 12. 

 

A professora encontrou o resultado esperado nos dois casos, não com o uso 

da multiplicação, como se pode verificar na Figura 39. Nas duas situações, se utiliza 

a enumeração pela adição das possibilidades. 

A situação 5, tanto no questionário quanto na entrevista, a professora 

respondeu de forma correta, 12 combinações. Como mostra a resolução na 

subseção 7.2.2. No entanto, no questionário, ela não deixa explícito se, para chegar 

a essa resposta, usou a adição para obter o número de possibilidades. Para 

Verganud (1996), não há como falar de invariantes operatórios, sem a contribuição 

dos conhecimentos implícitos e explícitos.  

Ao responder a situação 2, e explicar o procedimento, da mesma forma que 

ocorreu com as  situações 1 e 5, a professora mobilizou o invariante operatório 

referente à enumeração, porém, não ocorreu de forma eficaz. Para Vergnaud (1996), 

os esquemas nem sempre ocorrem de maneira eficaz para determinadas situações. 

Nesse caso, como a professora não fez uma enumeração de forma sistemática,  não 

obteve todas as combinações possíveis. 

 

      Figura 40: Protocolo da professora Maria: situação 2 

 
  Fonte: Banco de dados da pesquisa  
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Maria: Seria diferente da primeira não é? Eu faria ligando suco com 
biscoito, suco com bolo, suco com queijo né? Café com bolo, café 
com biscoito, café com queijo. 1, 2, 3, 4,5, 6...E agora pedir[...] 
(pausa), [...].Suco com biscoito e esse (cerais) e outro (fruta) suco 
com queijo esse (cerais) e outro(frutas)...Café com bolo. Eu fiz aqui 
para lhe mostrar que poderíamos chegar juntos, mostrando pra eles. 
Entrevistador: daria resolver igual ao primeiro? Maria: Nesse caso 
aqui pode, mais seria mais difícil, porque tem mais opções. Quanto 
mais aumenta o leque de opções fica mais difícil para eles. Até que 
eu desenhasse isso tudo.  Entrevistador: são quantos tipos? Maria: 
São 15. Eu não trabalharia com os meninos do terceiro ano. 
Entrevistador: daria para resolver com a tabela? Maria: Seria uma 
tabela mais difícil, teria que levar pronta com as frutinhas. Seria 
alguma coisa que eu não sei desenhar, quer ver? Aqui seria a 
comida, aqui seria o suco, o café e aqui bolo e biscoito, mais teria 
que acrescentar esses complementos. Onde colocaria essas 
comidas, essa comida teria que ficar de algum lado aqui.( mostrando 
o esquema construído). 

 

O relato da professora evidencia que ela tentou aplicar, na situação 2, um 

esquema semelhante ao aplicado às situações 1 e 5, mas não conseguiu identificar 

a configuração adequada. Essa resolução seria uma tabela em duas fases, como 

mostra a resolução na subseção 7.2.2, mas ela não percebeu isso. Para Vergnaud 

(1996), um conceito se articula em campos, por proximidades de propriedades e 

relações, e que cada conceito se caracteriza por situações que lhe dá significado. 

Não é comum os livros didáticos dos anos iniciais abordarem esse tipo de situação, 

como podemos perceber nas análises realizadas em duas coleções, no Capítulo 5. 

Ao longo da entrevista com essa professora, foi possível observar que ela tem 

sucesso somente em situações que envolvem um número reduzido de 

possibilidades, ou em situações que envolvam no máximo duas etapas.  Em 

situações que envolvem três etapas o invariante operatório, a “enumeração dos 

elementos” é mobilizado de maneira ineficaz, uma vez que não consegue esgotar 

todas as possibilidades. Borba et al., (2013) levanta a hipótese de que dificuldades 

para resolver situações envolvendo diferentes contextos de combinatória podem 

estar fortemente relacionadas ao número de etapas de escolha das situações e essa 

variável didática deve ser levada em consideração, no ensino da combinatória. 

No caso da professora Maria, isso se confirma, uma vez que, nas situações 3 

e 4 (como ilustrado na Figura 41) em que o número de combinações é formado a 

partir de um conjunto de partida e envolvem duas etapas, a professora conseguiu 

mobilizar o invariante operatório da enumeração de forma eficaz,  o mesmo não 

ocorrendo na situação 6.     
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     Figura 41 - Protocolo da Professora Maria- situações 3 e 4 

 
Fonte: Banco de dados da pesquisa 

 

A professora Maria fez a enumeração das possibilidades, considerando a 

relevância da ordem na escolha dos elementos, tanto na situação 3, quanto na 4, 

como mostra o extrato a seguir.  

 

Maria: Se eu mudar representante e vice é diferente, não é? São 
seis não é? Entrevistador: O que pode perceber nesses dois 
problemas? Maria: Esse está mais fácil [aponta para a situação 4]. 
Entrevistador: por que acha esse mais fácil?  Maria: Porque aqui 
tive que usar as mesmas pessoas para lugares diferentes e aqui não. 
Se eu colocar Pedro e Lucas, Lucas e Pedro é a mesma coisa [...] 
Muito mais fácil.   

 

Na situação 6, por envolver três etapas e ter um número maior de 

possibilidades,  o invariante “enumeração” não foi suficiente. Isso ocorreu, também, 

ao responder este item no questionário, momento algum, ela tentou buscar uma 

representação que possibilitasse aplicar o algoritmo do princípio fundamental de 

contagem. 

 
 

Figura 42: Protocolo Professora Maria: situação 6   
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Fonte: Banco de dados da pesquisa 

 
Maria: eu não posso repetir não é [...] 256. Esse é mais difícil. Eu 
não posso repetir não é [...] Então eu já repeti o 2 , eu não posso 256 
mais não é? 257, aqui poderia não é? . 275, 276 [...] São 16 [...] Não 
pode repetir [...] 1, 2, 3[...] 11. Tá faltando mais 1 não é? Tem que ser 
12, pois são 3 possibilidades vezes 4, tem que ser 12. Tem que ser 
na ordem. Muito difícil para os alunos. Eu morro doida, eu e eles!. 
Mexer com número é difícil ainda mais assim [...] Entrevistador: 
teria outra maneira de fazer? Maria: Eu creio que tem, mas não sei. 
Entrevistador: Daria para trabalhar com o 3° ano?  Maria: Não daria 
de jeito nenhum. Uma coisa é eu tentar aqui sozinha e outra é eu 
fazer no quadro. 
 

Diante dos protocolos construídos, inferimos que, em situações que envolvem 

um número menor de possibilidades, Maria faz uso da enumeração dos possíveis 

sucessos nesta situação, as senhas com três algarismos distintos. Mas, ao se 

deparar com situações que envolvem três etapas e com um número maior de 

possibilidades, não obtém o mesmo sucesso. É importante observar que esse tipo 

de estratégia (enumeração), se assemelha à desenvolvida pelos sujeitos da 

pesquisa realizada por Batanero, Godino e Navarro-Pelayo (1997), que eram alunos 

do ensino secundário espanhol, que também usaram enumeração de maneira 

inadequada. Destacamos que Maria fez curso de Magistério e cursou graduação em 

Pedagogia. 

Percebemos, também, que, na explicação da professora, para justificar a 

resposta “12”, houve um equivoco na intepretação, “tem que ser 12, pois são 3 

possibilidades vezes 4. Tem que ser 12”. Observe-se que na resposta obtida, essa 

professora busca fazer adição com parcelas iguais ou aplicar a multiplicação 

retangular. Reforçando nossa hipótese sobre o invariante operatório como 

conhecimento-em-ação mobilizado (número de possibilidades pode ser determinado 
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pela adição de número de elementos de cada conjunto de partida.), nesse caso, fora 

de seu domínio de validade. 

 

7.2.2.2 Invariantes operatórios mobilizados: professor José 

 

Ao analisarmos as respostas do professor José, pudemos identificar que, em 

todas as situações analisadas, ele responde por meio de enumeração das 

possibilidades dos agrupamentos. Esse invariante operatório mobilizado, nem 

sempre no seu domínio de validade o. No caso das situações 1 e 5, que estão no 

mesmo contexto, esse invariante é mobilizado com eficácia para chegar ao resultado 

esperado. Ele faz a enumeração, mas sintetiza com a multiplicação, enquanto que a 

Maria sintetiza com a adição. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

      Figura 43: Protocolo do professor José: situações 1 e 5 
 

 
         Fonte: Banco de dados da pesquisa 

 

Em ambas as situações, ao mobilizar o invariante “enumeração” e aplicar o 

princípio multiplicativo como síntese, não significa que seja um conhecimento-em-

ação estável, uma vez que, a situação 5 proposta também no questionário, José 

respondeu com sucesso, ao concluir que são 12 possibilidades, mais não deixou 

explícita essa mesma representação. 
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Na situação 2, não consegue fazer uma enumeração sistemática, ou seja, não 

obtém sucesso na contagem. O invariante da “enumeração” apresenta mais de um 

tipo de mobilização, nem sempre no domínio de validade segundo a classe de 

situações. Tal tipo de mobilização também foi observado com a professora Maria. 

Reforçando esses resultados, Verganud (1996) afirma que nem sempre o esquema 

é válido para uma mesma classe de situações, e no caso desses dois professores, 

ambos mobilizaram o invariante da enumeração, que não é válido para situações de 

produto cartesiano que envolvem mais de dois conjuntos de partida. 

   

 Figura 44: Protocolo do Professor José: situação 
 

 
  Fonte: Banco de dados da pesquisa 

 

 

José: Esse aqui pelo fato de ter enunciado grande, o aluno se 
perderia. Na verdade, muita gente. Entrevistador: você acha que 
eles iriam fazer desenhos? José: Eu acho que eles iriam utilizar o 
nome. Agora se tivesse trabalhado esse aqui primeiro (situação 1), 
chegar com esse aqui não tem um que sai [...] Sozinho eu garanto 
que eles não fariam, se perderiam[...] Nem com o desenho. 
Entrevistador: Por que você afirma que eles se perderiam? José: 
Por dois motivos. Tem mais possibilidades e também o enunciado do 
problema. Sozinho eles param aqui [...] É culpa da gente também [...] 
não fazemos isso com eles. Análise combinatória é muito difícil...Eu 
faria escrevendo todas as combinações. Entrevistador: escreve 
para mim. José: São muitas. 
 

Pela fala do professor José e pela resolução feita por ele, supomos que 

situações desse tipo não são trabalhadas frequentemente em suas aulas, uma vez 

que não são contempladas no livro didático, como mostramos no Capítulo 5. No 

decorrer da entrevista, José mostrou que esse recurso tem forte influência em sua 

prática, além de revelar que em sua formação, não estudou Matemática e, não se 

apoia nas orientações dos PCN na preparação de suas aulas.  
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Vale ressaltar que o livro do 4° ano utilizado por esse professor foi analisado 

na subseção 5.2.1 e as situações abordadas pelos autores estão no contexto de 

produto cartesiano que se envolvem apenas dois conjuntos de partida. As 

orientações dos autores para os professores e alunos são: aplicar a organização de 

uma enumeração, a partir da tabela de dupla entrada.  

As situações 3 e 4 permitiram a mobilização do invariante operatório 

“enumeração”, uma vez que envolvem um número reduzido de elementos no 

conjunto e de combinações possíveis. Vejamos o protocolo das duas situações e o 

diálogo com esse professor, no decorrer das resoluções das situações (Figura 45)  

 

Figura 45: Protocolo do Professor José: situações 3 e 4 

 
  Fonte: Banco de dados da pesquisa 

 

 

Situação 3: 

José: Eu acredito que depois de uma conversa, o menino faria. 
Entrevistador: você pode fazer para mim? José: Na lógica, ele 
colocaria representante e vice-representante. O aluno não 
conseguiria. Entrevistador: e você? José: São seis combinações. 
Entrevistador: Como você iria explicar para o aluno? José: Eu ia 
dizer que ser representante e vice- representante são diferentes. Se 
eu não falar, eles não fazem.  
 

Situação 4: 

José: Lucas e Marcos, Lucas e Pedro, Marcos e Lucas [...].Marcos e 
Pedro. Entrevistador: quando diz Marcos e Lucas é a mesma coisa 
de Lucas e Marcos? José: É o mesmo, eu teria que parar aqui. São 
três, eu fiz quatro. Entrevistador: teria outra maneira para fazer? 
José: Eu não teria outra forma não. E se não tiver maturidade, repete 
e faz igual ao outro (situação 3). Eu acho a situação 3  mais fácil que 
a  4.Não sei se é mais fácil ou mais rápido. Entrevistador: Você já 
ouviu falar em árvore de possibilidades? José: Não. Como conteúdo 
nunca ouvir falar. 
 

Pelo extrato da fala desse professor, percebemos que ele consegue 

diferenciar o contexto das situações em que a ordem dos elementos nas 
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combinações é ou não relevante. Inferimos que José mobiliza o mesmo invariante 

operatório mobilizado pela professora Maria. 

Em sua fala a uma contradição, ao passo que ele disse que o aluno resolveria 

aplicando apenas a lógica, afirma que seus alunos não conseguiriam resolver. Isto 

mostra que esse professor pouco conhece seus alunos e que separa raciocínio 

logico do contexto para resolver situações propostas na sala de aula. 

Da mesma forma que a professora Maria, na situação 6, o professor José 

percebe a importância da ordem, mas não consegue obter sucesso, uma vez que o 

invariante operatório da enumeração mobilizado nas situações anteriores não tinha 

seu domínio de validade relacionado a este contexto. Assim, confirmamos que em 

situações que envolvem três etapas e um número maior de possibilidades, estes 

professores não conseguem esgotar todas as possibilidades, pois não recorrem a 

nenhum algoritmo adequado. Vejamos protocolo ilustrado na Figura 46 e o extrato 

das justificativas para sua resposta. 

 

   
 
 
 
 

  Figura 46: Protocolo do Professor José: situação 6 

 
  Fonte: Banco de dados da pesquisa 

 

José: Eu vou fazer a mesma estratégia (referindo a forma como 
respondeu às outras situações). Não conheço outra estratégia ainda.  
Eu pegaria 2-5-6, depois pegaria 2-6-7, depois o 5-7-2, depois 7-5-6.   
Já está repetindo o 5, por isso que eu falo, quando for dar aula tem 
que levar pronta. Entrevistador: você não sabe responder com 
árvore de possibilidades? Jose: Nunca ouvir falar. Estou ouvindo 
aqui, agora. Vou fazer assim. Não conheço outra estratégia. 
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Entrevistador: só são essas? Não sei fazer mais. Entrevistador: 
Você acha que não tem mais senhas? Jose: Eu creio que não teria 
mais. 
 

 No protocolo da resposta do professor José, foi possível percebermos que o 

invariante operatório “enumeração” é mobilizado para todos os tipos de situações 

e é representado por listagem dos elementos, não seguindo uma padronização, o 

que não permite aplicar a multiplicação. Segundo Verganud (2009a), para o 

domínio progressivo em um campo conceitual é necessária mobilização de uma 

variedade de conceitos, esquemas e representações simbólicas em conexão. 

Dessa forma, podemos inferir que José não mobiliza conhecimento no campo 

conceitual referente à combinatória, explicitado no Capítulo 3. 

    

7.2.2.3 invariantes operatórios mobilizados: professora Josy  

 

Diferente dos dois professores analisados anteriormente, a professora Josy, 

tanto na situação 1 quanto na 5,  mobiliza um invariante  que se fundamenta em 

uma  estrutura multiplicativa, como mostra a Figura 47. Observe: Maria enumera, 

mas sintetiza pela adição, José enumera, mas sintetiza pela multiplicação, nenhum 

dos dois tem sucesso na resolução de situações complexas. Josy apresenta indícios 

de raciocínio multiplicativo. 

 

   Figura 47: Protocolo da Professora Josy: Situações 1 e 5 

 
  Fonte: Banco de dados da pesquisa 

 

Em relação à situação 5, na resposta ao questionário, a professora Josy  

partiu de uma estrutura multiplicativa: a representação da árvore de possibilidades. 
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No questionário enumerou todas as possibilidades por meio da árvore, enquanto 

que, na entrevista, ela fez uma estratégia que permitiu desenvolver a resolução pela 

a multiplicação, é o que mostra a fala da professora Josy:  

Situação 1: 

 

Entrevistador: você como explicaria para eles? josy: Eu iria pedir a 
eles para fazer em forma de desenho. Entrevistador: Pode fazer? 
Josy: Vou colocar só inicial, pode?  Preta, marrom, azul e branca [...] 
tem pequena e grande não é? Então ele iria comprar pequena e 
grande. Entrevistador: são quantas maneiras? Josy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8. Poderia multiplicar não é? Ia ser duas vezes quatro, oito, oito 
bolsas [...]. Por que cada um comprou duas bolsas. Essa é 12. 
Entrevistador: como você fez?  
 

Situação 5: 

 

Josy: essa é 12. Entrevistador: como você fez? Josy Eu multipliquei. 
Entrevistador: mostra como faria na sala. Josy: Gabriel e Maria, 
Gabriel e Luiza Gabriel e Clara Gabriel e Beatriz: Então cada um 
ficava com 4.  3x4, 12. Entrevistador: Você acha que seu aluno seria 
capaz de fazer assim? Josy: Se ele tiver noção de multiplicação. 
 

Na fala dessa professora, pudemos observar que ao resolver as situações 

(Figura 47), ela mobiliza o teorema-em-ação: a multiplicação.  A mesma percebe 

que, como são dois conjuntos de partida o número de possibilidades é dado pelo 

produto entre o número de elementos de cada conjunto, ou seja, para cada escolha 

inicial, há um mesmo número de opções na segunda escolha, permitindo assim, a 

multiplicação. Em relação ao desenvolvimento do raciocínio combinatório, 

concordamos com a premissa levantada por Sabo (2010), para quem a utilização da 

árvore de possibilidades, na resolução de problemas de combinatória, contribui para 

a construção desse conceito.  

Constatamos que essa professora só conseguiu mobilizar esse invariante 

operatório em situações em que se envolvem apenas duas etapas. Na situação 2, 

na qual o contexto envolve três conjuntos de partida, Josy tenta fazer a enumeração, 

mas, em momento algum aplicar a multiplicação. Conforme protocolo (Figura 48)  e 

diálogo. 

               Figura 48: Protocolo da Professora Josy: situação 2 
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          Fonte: Banco de dados da pesquisa 

 

Josy: Não pode responder igual a esse? (referindo à situação 1), 
no caso assim[...]. Biscoito com suco, biscoito com café. 
Entrevistador: aqui são três conjuntos. Josy: No caso aqui o 
complemento é cereal e fruta? Entrevistador: Sim. Josy: Pode 
fazer igual ao outro? Entrevistador: pode tentar. Você acha que 
seus os alunos conseguiram? Josy: Acho que conseguiriam [...] Ai, 
ai, agora complicou um pouco. Entrevistador: você sabe fazer pela 
árvore de possibilidades? Josy: Já vi no curso que fiz, mais não 
lembro mais [...]. Faz muito tempo. Teria que encaixar todos em 
todas as refeições. Não vou fazer todos não. 

 

 Pela fala da professora, observamos que ocorreu o mesmo problema na 

resolução feita pelos professores Maria e José: Ela também tentou enumerar as 

possibilidades e, não fez de forma organizada. Desta forma, não conseguiu fazer 

todos os agrupamentos. Além disso, se confundiu na interpretação da questão, visto 

que a iniciou, fazendo uma enumeração, na qual se envolviam todos os elementos 

de cada conjunto em um único agrupamento. Este fato também observado nos 

estudos de Batanero Godino e Navarro-Pelayo (2007), em que os alunos no ensino 

secundário espanhol tentavam resolver o problema por tentativa, sem um processo 

recursivo que conduz à formação de todas as possibilidades. 

Nas situações 3 e 4, nas quais os agrupamentos partem do mesmo conjunto, 

a mesma professora conseguiu mobilizar o invariante operatório “enumeração”, uma 

vez que este possui um número reduzido de possibilidades, como podemos  

comprovar na Figura 49. 

 

 
Figura 49: Produção da professora Josy: situação 3 e 4 
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  Fonte: Banco de dados da pesquisa 

 

Na situação 3, a professora Josy enumerou todas as combinações e 

percebeu a importância da ordem. No entanto, ao resolver a situação 4, na qual a 

ordem não é relevante, a professora mobilizou o invariante operatório da 

enumeração,  mas não entendia  qual a diferença entre o contexto da situação 4 em 

relação a situação 3,  o que fica evidenciado no extrato abaixo: 

 

Situação 3: 

 

Josy: Joana com Mário, Mário e Joana, Vitória e Joana Vitória e 
Mário... Nossa... é um tanto. Vou fazer assim [...] Se eu fizesse assim 
ficaria mais fácil para olhar [...] fazendo assim não repete Joana com 
todos, depois Mario [...]. Entrevistador: se você fosse explicar para 
seu aluno explicaria dessa forma? Josy; Sim, eles sabem isso aqui 
mais fácil que a gente. Entrevistador: São quantas pessoas? Josy: 
Três. Entrevistador: quantas possibilidades têm?  Josy: 6, está 
certo? Entrevistador: está correto. 

 

E agora observemos o diálogo referente à situação 4. 

 

Josy: Dois devem representar a escola, desses aqui. Só podem ir 
dois. Deu um branco aqui: assim [...] mas é ele quem tem que decidir 
quem vai.  Entrevistador: Dos três vão escolher dois. Quais podem 
ser os escolhidos? Josy: Só podem ir dois. Acho que vai dar a 
mesma coisa do problema 3.Entrevistador: você colocou Lucas e 
Marcos, como primeira opção, na quarta opção colocou Marcos e 
Lucas. É a mesma dupla ou não? Josy Não. Se for Marcos e Lucas, 
Lucas e Marcos [...] Então é a mesma coisa? Por isso que eu falo, 
parece ser fácil, mas tem que prestar a atenção (Reescreve 
novamente) [...] Eu acho que só dão três. Entrevistador: qual a 
diferença da situação 3 para 4?  Josy: Aqui só deu para formar três 
pares e aqui seis, porque [...] gente [...] Me fala [...] não quero 
quebrar mais a cabeça! O que teve aqui e não teve aqui que deu 
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diferente? Aqui são três e aqui são três também, porque aí deu 6 e 
aqui só deu para formar 3 pares? Me explica! Entrevistador: o que 
diferencia, pois seu aluno poderia perguntar? Josy: Pensa... É 
porque aqui só podem ir dois não é? Entrevistador: aqui também só 
podem ser escolhidos dois: representante e vice- representante. 
Josy: E agora não sei, deu um branco. Não sei [...] Me explica 
depois. 

 

  Após vários questionamentos, a professora consegue enumerar todas as 

possibilidades nas duas situações, mas não consegue identificar o porquê do 

número de possibilidades da situação 3 ser menor que o número de possibilidades 

da situação 4, ou seja, não mobilizou um conhecimento-em-ação que permite 

identificar se a ordem é ou não relevante. 

Na situação 6, a professora mobiliza o mesmo invariante operatório das 

situações 3 e 4, que é a enumeração dos elementos por meio de listagem. No 

entanto, não mobiliza o conhecimento sobre o princípio multiplicativo, o que também 

ocorreu com os professores Maria e José.  Fazemos a hipótese que a formação 

inicial foi insuficiente para a construção destes conceitos. Observamos também que 

a prática docente não contribuiu para tal construção, ainda que a introdução ao 

raciocínio combinatório esteja presente desde os anos iniciais, conforme orientação 

dos PCN. 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figura 50: Protocolo da professora Josy: situação 6 
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  Fonte: Banco de dados da pesquisa 

 

Josy: 256[...] pode repetir? Entrevistador: como assim? Na mesma 
senha? Faça outra senha. Josy: Poderia ser 526, repetiu o 2 mas a 
senha não é a mesma não é? Acho que está faltando.  Aqui dá 8, 4 
vezes 2, 8.  Entrevistador: onde encontrou o 4 e o 8? Josy: Tem 
uma forma de fazer que não  esquece de nenhum, pulando assim, 
esquece [...] (pausa) [...] Há, dá um monte, não vou tentar mais não. 
Tem aluno que pode fazer de uma forma que eu não sei. Tem aluno 
terrível. 

 

Observe que a professora Josy enumera as possibilidades de senha, mas 

sem buscar uma organização nesse processo. Explícita que não consegue encontrar 

todos os resultados possíveis, ou seja, tem consciência da insuficiência de sua 

estratégia. A professora mobiliza o invariante operatório da enumeração forma do 

domínio de validade: a enumeração só é válida para um número muito pequeno de 

possibilidades ou construída a partir de critérios organizadores.  

Desse modo, a professora Josy só consegue aplicar o principio multiplicativo 

em situação que permite que seja uma multiplicação retangular. Assim, podemos 

observar que mesmo que essa professora já tenha um tempo significativo de 

experiência (21 anos) de docência, não lhe foi possível superar essas dificuldades 

em sua prática, ou seja, construir conhecimentos específico e didático desse 

conteúdo, nos termos do modelo proposto por Ball, Thames e Phelps (2008). 

 

7.2.2.4 Invariantes operatórios mobilizados: professora Sônia 

 

Nas situações em que se envolvem apenas dois conjuntos de partida, a 

professora Sônia consegue mobilizar o invariante operatório da enumeração em seu 

domínio de validade, tal como os professores já analisados neste capítulo. 
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Figura 51: Protocolo da Professora Sônia: Situação 1 e 5 

 
  Fonte: Banco de dados da pesquisa 

 

 
 

          Situação 1: 

 

Sônia: Pega, por exemplo, as bolsas grandes e pequenas, são duas 
marrons, uma grande e pequena, duas pretas, duas azuis e duas 
brancas. Desenharia a bolsa grande e pequena marrom, grande e 
pequena azul, grande e pequena branca e grande e pequena preta. 
São oito bolsas. Eu faria assim com eles. 
 

Ao responder a situação 5: 

 

Entrevistador: Você poderia responder justificando. Sônia: Ai 
senhor! Estou igual aos meninos [...] vou fazer besteira! São 8 pares. 
Entrevistador: veja, faça as combinações para ver se são 8. (O 
professor pensa e escreve as combinações) Entrevistador: Tem 
quantas? Sônia: 12.  Eu descobri que se colocasse todos os 
meninos seria mais rápido. Eu coloquei Pedro, Gabriel e João, 
depois eu vi que se colocasse cada menino com todas as meninas 
seria mais rápido. 
 

Note-se que a professora respondeu às duas situações fazendo a 

enumeração das possibilidades (invariante operatório “enumeração”). Em relação à 

situação 5, inicia a enumeração por meio de uma listagem não organizada, mas 

percebe  a organização como um critério para a listagem e tende a não se esquecer 

de nenhuma combinação. Essa mesma situação ocorreu no questionário, foi 

resolvida por ela com uma enumeração a partir da árvore de possibilidades.  O que 

nos leva a inferir que a árvore de possibilidades não é conhecimento mobilizado de 
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forma estável, nos termos de Vergnaud (1996). Ou seja, não é uma organização 

invariante mobilizada para a classe de situações “enumeração a partir de um 

conjunto de partida”.  

Na situação 2 também mobiliza o invariante da enumeração, porém fora de 

seu domínio de validade. Por envolver um número maior de possibilidades e não 

utilizar um critério para organizar essa enumeração, não consegue encontrar todas 

as possibilidades.  

          Figura 52: Protocolo da professora Sônia: Situação 2 

 
Fonte: Banco de dados da pesquisa 

 

 

Sônia: Os alunos não conseguem, porque o nível de leitura 
não é adequado. Aqui são três conjuntos, quando são dois é 
mais fácil.  

 

Nas situações 3 e 4,  que envolvem um número menor de possibilidades, o 

invariante operatório  enumeração é mobilizado em seu domínio de validade, 

reforçando, a  professora, sua eficácia.     

  

 Figura 53: Protocolo da Professora Sônia: Situação 3 e 4 

 
Fonte: Banco de dados da pesquisa 

Nas duas situações, a professora Sônia teve dificuldades para entender o 
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contexto e para perceber que, na situação 3, a ordem é relevante e na situação 4, 

não é relevante. Após alguns questionamentos, ela consegue enumerar todas as 

possibilidades.           

 

 

Situação 3: 
 

Entrevistador: Tem quantas opções? Sônia: Três. Entrevistador: 
Será que não tem mais? Sônia: Eu acho que não. E se eu colocasse 
ao contrário? Aqui está Joana- representante e Mário- vice e se fosse 
Mário-representante e Joana-vice, seria a mesma coisa? 
Entrevistador: Tem Joana vice e Vitória representante? Sônia: Tem 
não. Entrevistador: tem Mario e Joana? Sônia: Então são 5. 
Entrevistador: Mário pode ser representante quantas vezes? Sonia: 
Duas. Falta Vitória com quem? Mario não é? Nos livros não vem 
assim. 
 

Observe o extrato do diálogo no qual a professora a responde à situação 4 

 

Sônia: Lucas e Pedro, Pedro e Lucas, Lucas e Marcos. Está certo? 
Entrevistador: aqui na escolha, Pedro e Lucas e Lucas e Pedro: é a 
mesma coisa? Sônia: É [...] Os outros não podem se trocar fica é a 
mesma coisa, vai escolher uma dessas três duplas. (Apaga e faz 
novamente de forma correta). Entrevistador: Daria para trabalhar 
com os alunos? Sônia: Não. Entrevistador: Você acha que eles 
iriam errar o quê? Sonia: Eu acho que eles iriam ficar confusos. 
Entrevistador: qual o mais fácil: esse ou esse (situação 3 ou 
situação 4)? Sônia: Este aqui. (referindo a situação 
3).Entrevistador: esse aqui deu mais possibilidades e você achou 
mais fácil? Sônia: Esse pode fazer a troca e esse não pode (risos).  
Quando faz a troca é mais fácil, e quando não, pode ficar mais difícil 
[...] se trocar fica errado. 

 

Observa-se que a professora Sônia, mobiliza um invariante operatório 

semelhante ao mobilizado pela professora Josy, uma vez que não consegue 

perceber a relevância da ordem. Nos dois casos (situação 3 e 4), só após vários 

questionamentos, as professoras Sônia e Josy conseguiram enumerar todas as 

possibilidades. Esse fato, também foi observado por Esteves (2001), ao analisar os 

resultados dos testes diagnósticos de alunos da 8a série (atual 9° ano), constatou 

que eles não utilizam recursos que fornecem a enumeração de todas as 

possibilidades e demonstraram dificuldades para diferenciar problemas de arranjo e 

combinação (necessidade ou não de ordem). 
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Da mesma forma, na situação 6, a professora faz enumeração não 

sistemática, e não consegue descrever todas as possibilidades, o que ocorreu 

também ao responder a essa mesma situação no questionário. 

                         
         Figura 54: Protocolo da Professora Sônia: Situação 6 

 
Fonte: Banco de dados da pesquisa 

 

 A professora Sônia faz a leitura duas vezes e logo argumenta que, não tem 

como fazer: “Aqui vai formar várias [...] Se for fazer são tantas! Vai demorar”. 

Percebe-se que a professora preferiu não pensar sobre o problema proposto, nem 

sequer para reproduzir as estratégias utilizadas nas situações anteriores. Podemos 

inferir que o invariante operatório mobilizado anteriormente não é estável para 

situações que envolvem muitas possibilidades de agrupamentos. A esta altura, é 

válido questionar: como professores com tal atitude, podem motivar seus alunos a 

buscarem diferentes estratégias para a resolução de problemas em suas aulas? 

 

7.2.2.5 Invariantes operatórios mobilizados: professora Cassia  

 

Na resolução da situação 1 e 5 a professora mobilizou o invariante operatório  

“enumeração”, mas a partir da árvore de possibilidades, ou seja, utilizando um 

critério organizado para a listagem, como mostra a Figura 55 e o diálogo. 

 
 Figura 55: Protocolo da Professora Cassia: Situação 1 e 5 

 
Fonte: Banco de dados da pesquisa 
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Situação 1: 

 

Cassia: são quatro cores e dois tamanhos.  Então são 8. Eles 
poderiam comprar pequena preta, marrom, azul e branca e grande 
preta, marrom, azul e branca. Entrevistador: E você como 
explicaria? Cassia: Eu explicaria dessa forma e poderia multiplicar 
os quatros cores por dois tipos. 

 
Situação 5: 

  
Cassia: Aqui serão 12 pares, não é isso? Entrevistador: justifique. 
Cassia: Seria 3 x 4. Entrevistador: por que você resolveu as 
situações 3 e 4 fazendo a listagem dos pares e essa fez dessa 
forma? Cassia: Aqui são mais possibilidades. 

 

Observe-se que a professora busca adaptar sua estratégia à complexidade do 

problema, mobilizando assim tanto o invariante operatório “enumeração” como o 

invariante operatório “se são duas etapas, o número de possibilidades é dado pelo 

produto do número de opções em cada etapa”, que tem sua fundamentação no 

Princípio Multiplicativo. 

A situação 5, foi respondida mobilizando o mesmo invariante operatório, em 

dois momentos distintos: no questionário e na entrevista.  

 

         Figura 56: Protocolo da Professora Cassia: Situação 2 

 
Fonte: Banco de dados da pesquisa 

 

 

Cassia: Eu poderia tomar o bolo com suco e cerais. Entendeu? O 
bolo, café e fruta. Entendeu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas acho que está 
faltando alguma coisa aqui. Entrevistador: Por que acha que está 
faltando? Cassia: Porque só deu 6. Só são 6? Eu pensava que eram 
mais. Entrevistador: por que acha que são mais? Cassia: Porque 
são três conjuntos não é? Eu poderia mudar aqui [...]. Bolo, café e 
cerais. Entrevistador: porque parou e achou que estava faltando? 
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Cassia: Porque aqui eu tenho no primeiro conjunto três elementos, 
no segundo dois e no terceiro dois, pelo método da multiplicação são 
12. Eu explicaria para o aluno dessa forma. 
 

Cassia foi a única professora que acertou a situação 2. Notamos que, em 

todas as situações que envolvem produto cartesiano, mesmo com três conjuntos de 

partidas, a professora mobiliza a enumeração por meio da árvore de possibilidades. 

Esta estrutura permite deduzir o Principio Multiplicativo, como evidencia Sabo 

(2010), fundamentado em Fischbein (1975). 

Nas situações em que as combinações partem de um mesmo conjunto e 

tenham um conjunto reduzido de possibilidades, como resposta, a professora 

responde por meio da listagem, uma vez que é possível enumerar todas elas, como 

mostra a Figura 57. 

  Figura 57: Protocolo da Professora Cassia: Situação 3  e 4 

 
Fonte: Banco de dados da pesquisa 

 

Situação 3: 
 

Cassia: são três formas? Entrevistador: como você representa? 
Cassia: Seria Joana e Mário, Mário e Vitória, Joana e Vitória. Aqui, 
no caso de ser representante e vice não altera não é?  Porque ele 
está no cargo de representante e aqui vice: só altera o cargo. 
Entrevistador: você acha que não altera? Cassia: Vai alterar só a 
função, mais seriam as mesmas pessoas. Teria Joana e Vitória, se 
eu colocar Mário e Joana e Joana e Mário É mesma coisa? Só a 
ordem que mudaria, mais seria a mesma coisa?  Vou fazer a 4°, 
depois volto nessa. 
 

A professora fez apenas as três primeiras escolhas (Joana e Mário, Mário e 

Vitória, Joana e Vitória) e só percebeu a relevância da ordem, ao responder à 

situação 4, uma vez que identificou que ser presidente é diferente de ser vice-

presidente, como mostra o extrato do diálogo, a seguir. 
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Cassia: Aqui nessa estou com dúvida, se altera, por causa da 
função. ( Pensa e volta e faz mais três ultimas combinações).  
Entrevistador: por que depois que resolveu a situação 4,  achou que 
estavam faltando combinações aqui na  3. Cassia: No caso, aqui 
formou dupla, Marcos e Lucas, não altera nada e ia continuar a 
mesma dupla. Nesse caso, aqui (referindo a situação 3) são 
representantes e vice. O que pegou foi a função. 

 

 Conforme Vergnaud (1996), um conceito só se forma diante de uma 

variedade de situações com contextos diferentes. Nesse caso, a professora Sonia, 

ao se deparar com essas duas situações, permitiu-se fazer comparações e 

identificar qual a diferença entre as duas, mobilizando os invariantes operatórios de 

maneira eficaz dentro de seu domínio de validade, com representações adequadas 

e estáveis, caracterizando o conceito construído. Assim, inferimos que trabalhar só 

com um tipo de configuração, tal como observamos nos livros didáticos analisados, 

não permite ao professor, e consequentemente ao aluno, formar conceito relativo a 

combinatória. 

       Figura 58: Protocolo da Professora Cassia: Situação 6 

 
Fonte: Banco de dados da pesquisa 

 

Cassia: Eu não posso repetir, eu posso formar 256, 267, 265, 275, 
257. Esta faltando uma aqui. 1, 2, 3, 4, 5[...]. Está faltando 275. 
Entendeu?  Vai ter seis iniciados por 2. Entrevistador: você acha 
que vão dar quantas senhas? Cassia: 24 não é? Entrevistador: Por 
que acha que vão dar 24? Cassia: Se são seis começadas por 2, 
então são para os outros também. Entrevistador: ensinaria seu 
aluno apenas dessa forma? Cassia: Ele não ia ter essa ideia. Eu 
daria essa ideia. Eu usaria a primeira estratégia (referindo a 
enumeração sistemática), porque essa seria mais complicada para 
eles entenderem. (referindo se a representação por árvore de 
possibilidades) Entrevistador: e na situação 1 usaria essa(referindo 
a árvore de possibilidades)? Cassia: Era essa aí. Entrevistador: por 
que aqui nessa situação não explicaria aos seus alunos utilizando a 
árvore de possibilidades? Cassia: Por que aqui envolvem números, 
seria mais complicado. Aqui tem 2, 5, 7. Tem três elementos, no 
caso. 
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A Figura 58 mostra a resolução proposta pela professora Cassia para a 

situação 6. Observa-se que buscou uma estrutura multiplicativa, tal como utilizada 

nas situações anteriores. Por isso, fez uma enumeração sistemática que lhe permitiu 

perceber que com cada número formaria 6 (seis) senhas e, assim, foi possível 

aplicar a multiplicação retangular.  

Como evidencia Roa (2000), a enumeração sistemática e o diagrama árvore 

são representações que auxiliam na compreensão da Combinatória, o que permite 

uma generalização e aplicação do princípio multiplicativo.  

Diante da resolução a essa situação apresentada no questionário e no 

momento da entrevista, podemos inferir que, para a professora Cassia, as 

combinações se dão a partir de um único conjunto de partida e têm um número 

maior de possibilidades, são resolvidas pela mobilização do o princípio multiplicativo, 

por meio de enumeração e em situações em que envolvem dois ou mais conjunto de 

partida faz enumeração por meio da árvore de possibilidade. 

Para melhor compreensão das análises, elaboramos dois quadros: no 

primeiro, especificamos os invariantes operatórios mobilizados professores 

entrevistados, ao analisarem e responderem às situações de combinatória que lhes 

foram apresentadas. No segundo quadro, identificamos em quais situações esses 

professores mobilizaram esses invariantes.        

     

Quadro 21: Invariantes Operatórios identificados nas respostas dos 
professores 

Invariantes Operatórios 
Maria José Josy Sonia Cassia 

       I1- O número de possibilidade é 
dado pela soma das opções. 

 
x 

    

        I2- Faz enumeração para saber 
quantas são as possibilidades. 

 
x 

 
X 

 
X 

 
X 

 
x 

      I3- Estrutura multiplicativa: 
representação por árvore de 
possibilidades 

   
X 

  
x 

      I4- Estrutura multiplicativa: 
representação por enumeração. 

     
x 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Quadro 22: Invariantes mobilizados pelos professores por situação 
 SITUAÇÕES 
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PROFESSORES 1 2 3 4 5 6 

Maria I1 I2 I2 I2 I1 I2 

José I2 I2 I2 I2 I2 I2 

Josy I3 I2 I2 I2 I3 I2 

Sonia I2 I2 I2 I2 I2 I2 

Cassia I3. I3 I2 I2 I3 I4 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Considerado sob o ponto de vista da Teoria dos Campos Conceituais, as 

competências dos professores vão se desenvolvendo ao longo do tempo, por meio 

de experiências com uma variedade de situações. Nesta perspectiva, analisamos 

que competências emergem por meio dos invariantes operatórios mobilizados pelos 

professores entrevistados, tornando-as explícitas, a partir das operações, das 

relações, das propriedades referentes aos conceitos de combinatória.     

O processo de análise e reflexão a respeito dos invariantes operatórios 

mobilizados, revelados nas resoluções feitas pelos os professores Maria, José, Josy, 

Sônia e Cassia, evidenciam que, em algumas situações, eles fazem escolhas 

corretas, no entanto, isso não quer dizer que possuem o domínio do conceito de 

combinatória,  uma vez que, não ocorrem em todas as situações. 

O resultado das análises nos dão indícios de que esse conteúdo é pouco 

trabalhado e ainda não aprendido pelos professores. Na verdade, não esperávamos 

por esse resultado, pois as situações propostas dizem respeito às situações com um 

número reduzido de possibilidades e com, no máximo, três etapas, porque, assim, é 

possível representá-las por uma enumeração, tabela de dupla entrada ou diagrama 

de árvore, o que, segundo as pesquisas selecionadas para revisão de literatura, e a 

exemplo das pesquisas desenvolvidas por Batanero, Godino e Navarro-Pelayo 

(1996) e Sabo (2010), são representações que encaminham para generalização do 

princípio multiplicativo e, consequentemente, para a construção do conhecimento de 

Combinatória. 

Em relação aos invariantes operatórios mobilizados pelos professores 

entrevistados (Quadro 21), percebemos que, com exceção da professora Cassia, os 

outros quatro professores ainda não construíram os conceitos que permitem a 

construção de estratégias que para cada situação. No caso da professora Maria, ela 

mobiliza o invariante operatório I1 nas situações 1 e 5, mas não mobiliza esse 
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conhecimento para a situação 2,  em que se envolve o mesmo contexto, porém, com 

três conjuntos de partida(não consegue ampliar a estratégia utilizada). 

Para Vergnaud (1996), o invariante operatório desenvolvido pelo sujeito 

pertence a uma classe de situações nas quais nem sempre se dispõe de 

competências necessárias para resolvê-las, caso que se aplica a esses professores, 

e inferimos que podem vir a desenvolvê-las. Contanto que, nossos entrevistados são 

professores que, segundo o modelo estudado por Huberman (2002), já adquiriram 

uma autonomia profissional que inclui uma certa proficiência didática. Fazemos a 

hipótese que tal proficiência ocorre a partir de uma proficiência relativa ao 

conhecimento especifico. 

Também é de parecer de Vergnaud (2009a), quando o sujeito atribui 

significado à situação, mobiliza esquemas prévios para aplicá-los ao novo contexto 

que, nem sempre, é válido.  Os professores desta pesquisa, de uma forma geral, 

mobilizam o invariante operatório I2 na maior parte das situações. No entanto, em 

algumas situações, esse invariante operatório tem o campo de validade restrito, o 

que justificam as dificuldades e erros observados.  

Pelo fato de serem professores dos anos iniciais e terem, portanto, cursado 

Magistério e Pedagogia, eles não estudaram o conteúdo Combinatória, com exceção 

para a professora Cassia, que diz estar concluindo o curso de Licenciatura em 

Matemática, e estudou esse conteúdo. No entanto, essa formação não a impede de 

apresentar algumas dificuldades ao mobilizar o invariante operatório da enumeração, 

ao deparar com situações nas quais a ordem é ou não relevante, como constatamos 

ao analisar as respostas às situações 3 e 4.  

Observamos no transcorrer das análises, o invariante I2 é mobilizado de 

maneira eficaz em situações que envolvem duas etapas, mas em situações em que 

se envolvem três etapas, isto não ocorre da mesma forma. Nas situações 2 e 6, os 

professores Maria, José, Josy e Sônia não  tiveram sucesso, uma vez que não  

conseguiram mobilizar esse invariante de forma eficaz.  A esse respeito, Vergnaud 

(1996) afirma que, quando um esquema é ineficaz para uma determinada classe de 

situações, a experiência tende a querer mudar de esquema, o que não ocorreu com 

os professores entrevistados, exceto pela professora Cassia, que mobilizou esse 

invariante somente nas situações 3 e 4  e, nas demais situações, buscou elementos 

que permitissem aplicar a multiplicação, como mostra o Quadro . 

A esse respeito, Roa (2000) revela que há diversas estratégias intuitivas de 
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enumeração, como, por exemplo, a seleção aleatória dos elementos, tentativas de 

enumerar todos os agrupamentos, sem utilizar elementos que não foram utilizados 

em outro agrupamento. 

O esquema mobilizado pelas professoras Josy e Cassia, nas situações 1 e 5 

pode ser classificado como um conceito-em-ação pertinente, visto que é uma 

proposição verdadeira para identificar a quantidade de possibilidades. No entanto, a 

professora Josy não conseguiu adaptar esse invariante operatório I3 para a classe 

de situações envolvendo três etapas.       

Nas situações 3 e 4, todos os professores mobilizaram o invariante operatório 

da  enumeração. Os professores Josy, Sônia e Cassia tiveram dificuldades para 

identificar a relevância da ordem, ainda que, as duas situações envolvessem um 

número reduzido de possibilidades. Diante dos questionamentos do pesquisador, as 

mesmas conseguiram identificar todas as possibilidades.  

Na situação 6, por envolver três etapas e um número maior de possibilidades, 

somente a professora Cassia  conseguiu, resolver por meio da mobilização do 

invariante operatório I4. 

Para Vergnaud (1996), os processos cognitivos e as respostas dos sujeitos 

são acionados conforme cada situação. Em razão disso, o trabalho com um conjunto 

de situações, denominado “campo conceitual da combinatória” requer o domínio de 

uma variedade de conceitos, procedimentos e representações simbólicas. 

  De acordo com o modelo de letramento combinatório, utilizado neste 

trabalho, se refere à capacidade do individuo analisar, interpretar e aplicar 

habilidades em resolver diferentes situações que envolvam a ideia de combinatória e 

suas representações; as quais vão além da enumeração não sistemática das 

possibilidades, invariante operatório mobilizado por esses professores nas diferentes 

situações apresentadas. Assim, podemos inferir que esses professores se 

encontram ainda no nível de letramento cultural. 
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8 CONSIDERAÇÕES E PERSPECTIVAS   
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A Educação Matemática tem se constituído como uma área de pesquisa que 

visa aproximar os conteúdos matemáticos ao processo de ensino e aprendizagem, 

ou seja, busca compreender as dificuldades dos alunos, como eles aprendem e 

quais seriam as melhores formas de abordar os conteúdos matemáticos que 

resultem em uma estreita relação entre o ensinar e o apreender. Desenvolvemos 

uma pesquisa cujo objetivo foi identificar os invariantes operatórios mobilizados 

pelos professores que lecionam matemática nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, por meio de situações envolvendo Combinatória. A motivação para 

este estudo partiu da seguinte questão norteadora:  

Quais invariantes operatórios os professores que lecionam nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental mobilizam de forma estável durante a análise 

de atividades envolvendo combinatória? 

Antes de respondermos a esta questão, vale reiterar que discutimos sobre a 

necessidade de uma abordagem do conteúdo de combinatória nos processos de 

ensino e de aprendizagem na Educação Básica, desde os anos iniciais. Para isso, 

recorremos à resultados de pesquisas na área para dar fundamentação teórica ao 

nosso texto, bem como para justificarmos a relevância dessa pesquisa, nesta área. 

Os pesquisadores por nós estudados defendem a ideia de que o ensino de 

Combinatória deve iniciar desde os anos iniciais, uma vez que estes alunos podem 

desenvolver estratégias interessantes. Assim sendo, levantamos a hipótese de que 

identificando os invariantes operatórios mobilizados por esses professores, teríamos 

ideia de como eles ensinam esse conteúdo. 

Para desenvolver a pesquisa lançamos mão da metodologia qualitativa, 

estudo de caso (cinco casos), que forneceu subsídios para descrever, analisar 

interpretar e aprofundar a compreensão e a discussão sobre nosso objeto de estudo.  

As análises dos protocolos foram feitas à luz da Teoria dos Campos 

Conceituais. Discutimos, ainda, pressupostos da Teoria Antropológica do Didático 

(TAD) que nos forneceu elementos para fazer uma análise das praxeologias do 

conteúdo de Combinatória em duas coleções de livros didáticos dos anos iniciais. 

Também apresentamos uma discussão a respeito de letramento que nos permitiu 

inferir o modelo de letramento combinatório e, por fim, apresentamos o modelo de 

conhecimento docente. 

Apresentamos nosso objeto matemático-Combinatória, a partir da análise de 

situações e suas diferentes formas de resolução, a saber: enumeração dos 
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elementos, tabela de dupla entrada, árvore de possibilidades e princípio fundamental 

de contagem, e também, a situação atual do ensino de combinatória. 

Para identificarmos a formação dos professores, turma que lecionam, tempo 

na docência, série com que mais se identificam, conhecimentos matemático e 

pedagógico, em relação ao conteúdo de Combinatória, analisamos o questionário 

respondido pelos 14 professores. Essa análise visou diagnosticar o conhecimento 

desses professores sobre as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

quanto ao ensino de Combinatória.  Ao serem questionados sobre essas orientações 

(PCN), eles revelaram pouco saber sobre o tema, além de raras vezes consultarem 

este documento para a preparação de suas aulas. A análise das falas dos 

professores no tocante a esse tema converge para resultados de pesquisas 

discutidas em nossa revisão bibliográfica (Capitulo 2). 

Ball; Thames; Phelpes (2008) enfatizam-se a necessidade de o professor 

conhecer as orientações curriculares do conteúdo a ser ensinado. Em nosso 

entender, os conhecimentos das abordagens dos PCN enquadram-se neste tipo de 

conhecimento. 

Com relação ao uso do livro didático, os professores entrevistados são 

unânimes ao confirmar que este é o recurso essencial para o planejamento e a 

preparação de suas aulas. Para esses docentes, as aulas tornam-se mais 

produtivas, organizadas, além do fato de que livros são mais acessíveis que outros 

recursos didáticos. 

Em relação às estratégias adotadas pelos autores desses livros didáticos, os 

professores declaram que estas são interessantes, embora, nem todos as sigam 

fielmente. Para os professores José e Josy, é interessante usar o manual didático, 

pois, assim, o aluno tem um modelo a seguir para desenvolver as atividades. 

As professoras Maria, Sônia e Cássia percebem a insuficiência do livro 

didático, uma vez que elas buscam apoio em outras fontes: Internet, desenhos, 

gravuras, jogos de matemática em tábua, objetos concretos para grupamentos para 

a preparação de suas aulas. 

      Conjecturamos que, pelo fato de os livros dos anos iniciais não 

explorarem a Combinatória por si só, mas como ferramenta para outros conteúdos, 

este conteúdo acaba sendo tratado de forma superficial. Por exemplo, as situações 

em que a ordem é relevante ou não e aquelas em que se envolvem mais de duas 

etapas, como constatamos nas duas coleções analisadas, nas quais a abordagem 
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de combinatória se volta para a multiplicação retangular, são exploradas 

insuficientemente.  

 Quanto à questão norteadora desta pesquisa (“Quais invariantes operatórios 

os professores que lecionam nos anos iniciais do Ensino fundamental mobilizam de 

forma estável, durante a análise de atividades envolvendo combinatória?”), 

identificamos que esses professores mobilizaram quatro invariantes operatórios 

discutidos no quadro 21, Capitulo 7. Essas mobilizações nem sempre ocorrem 

dentro do seu domínio de validade, conduzindo os professores a erros em suas 

estratégias de resolução. 

Os professores entrevistados mobilizaram, em quase todas as situações, o 

invariante operatório da enumeração dos elementos, e o fizeram de maneira eficaz 

apenas em situações em que se envolvem duas etapas e um número reduzido de 

possibilidades. 

 Isso pode ser detectado nas narrativas dos professores Maria, José, Josy e 

Sônia, no que tange tanto a situações em que a ordem é relevante quanto as em 

que não é. 

Os professores Maria, José, Josy, Sônia não conseguiram resolver as 

situações 2 e 6, já que, para a resolução dessas situações, eles mobilizaram a 

enumeração dos elementos de maneira não sistemática. Algumas pesquisas citadas 

em nossa revisão bibliográfica identificaram esse tipo de dificuldade em alunos do 

ensino secundário espanhol e, também, do último ano do Ensino Médio brasileiro.  

Para um melhor entendimento dos resultados obtidos nesta pesquisa, 

podemos sintetizar as análises desenvolvidas em nosso trabalho em relação aos 

invariantes operatórios mobilizados pelos professores dos anos iniciais, referente ao 

conteúdo de combinatória do seguinte modo: 

 

a) O invariante operatório I1 mobilizado pela professora Maria nas situações 1 e 

5, decorrentes das somas de opções que se definem no campo aditivo, não 

ocorre dentro do domínio de validade para situações em que se envolvem 

mais de duas etapas; 

 

b) O invariante I2 mobilizado por Maria, José e Sônia apontam que estes 

professores ainda não avançaram no campo de conceitual da Combinatória, 

uma vez que esse invariante não ocorre dentro do domínio de validade para 



206  

 

situações envolvendo três etapas. Diante disso, podemos inferir que esses 

professores pouco contribuem para que seus alunos adquiram o letramento 

combinatório discutido na subseção 3.4.1, desta pesquisa. 

 

c) Em relação ao invariante I3, mobilizado pela professora Josy de maneira 

eficaz, nas situações 1 e 5, ele mostra que a mesma apresenta indícios de 

raciocínio multiplicativo. No entanto, essa professora tem o campo restrito 

para mobilização desse invariante, apenas em situações cujo contexto 

envolve dois conjuntos de partida; em situações envolvendo mais de duas 

etapas, mobilizam o I2, só que fora de seu domínio de validade. 

 

d) A professora Cássia mobilizou os Invariantes I2, I3 e I4. Isto mostra que essa 

professora em diferentes contextos, aplica um esquema que melhor se adapta 

ao contexto da situação. Em situações em que se envolve um número maior 

de possibilidades, busca mobilizar o invariante que melhor generaliza o 

princípio multiplicativo.  

 

Verificamos que a entrevista semiestruturada realizada com esses cinco 

professores e a fundamentação teórica escolhida nos forneceram subsídios para 

responder à questão norteadora da pesquisa, pois, conseguimos identificar os 

invariantes mobilizados por esses professores, diante das diferentes situações de 

Combinatória. Em outras palavras, foi-nos possível identificar os invariantes que 

permitiram conjecturar como esses professores abordam esse conteúdo em suas 

aulas. 

Esta pesquisa não teve a pretensão de dar respostas ou de esgotar as 

discussões em relação aos invariantes operatórios mobilizados por professores dos 

anos iniciais. Nossas leituras e observações na área de Educação Matemática nos 

fazem perseguir outros caminhos (pesquisas), que objetivam, por meio da pesquisa, 

promover discussões sobre o ensino e a aprendizagem da Matemática. 

Os resultados observados nesta investigação implicam a busca por novas 

pesquisas cujo foco seja a formação continuada de professores, com uma proposta 

voltada para que eles aprendam a refletir e a discutir sua própria prática, seus 

conhecimentos didático e matemático, sobre o objeto matemático a ser ensinado aos 

seus alunos.  
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Salientamos que não é necessário que os cursos de formação de professores 

dos anos iniciais se restrinjam apenas a aspectos metodológicos. É preciso algo 

mais, como evidencia a fala do professor José, em relação à formação inicial 

matemática do professor dos anos iniciais, “porque não tem matemática e quando 

tem é para falar da importância da matemática, teve a disciplina Metodologia da 

Matemática, mas não se tratou do conteúdo matemático.” 

Entendemos que sem o conhecimento específico do conteúdo a ser ensinado, 

torna-se inviável para o professor empregar métodos diferenciados, mobilizar seus 

alunos a aplicarem técnicas diferenciadas na execução de tarefas.  

Em termos de perspectivas de futuras pesquisas a partir dos resultados, 

nosso estudo deixa em aberto algumas sugestões: 

 

a) um estudo das práticas dos professores entrevistados e o 

acompanhamento da construção do seu conhecimento didático 

específico, e estabelecer grupos colaborativos para esses estudos; 

 

b) Realizar pesquisa quantitativa com o objetivo de generalizar os 

invariantes operatórios observados no trabalho desses professores, 

uma vez que esta pesquisa, por ser qualitativa, mesmo que alguns 

resultados convergem para os resultados de outras pesquisas, não se 

deve generalizar; 

  Finalmente, esperamos que este estudo contribua, de forma significativa, 

para o curso de formação cujo foco sejam os professores dos anos iniciais da 

escolaridade, e provoque reflexões e debates a favor de um ensino da Matemática 

de qualidade e mais próximo à realidade dos alunos.   
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Caro (a) Professor (a). 

 

Este questionário é parte da minha pesquisa de Mestrado Acadêmico, do 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática, da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, sob a orientação da professora Dra. Cileda de 

Queiroz e Silva Coutinho. 

Nossa pesquisa tem como título: O RACIOCÍNIO COMBINATÓRIO NA 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL: UM ESTUDO COM PROFESSORES. 

 Por considerarmos importante sua experiência e seu trabalho nos anos 

iniciais de escolaridade, gostaríamos de contar com sua contribuição. Por essa 

razão, solicitamos que responda a este questionário. Nele, não existem respostas 

“certas” ou “erradas”, uma vez que não é uma avaliação, mas sim um diagnóstico 

das concepções dos docentes sobre o tema. Os resultados que obtivermos a partir 

das análises das respostas dos professores que participarem, juntamente com os 

resultados de outras pesquisas na área, nos ajudarão a identificar algumas formas 

de buscar melhores materiais didáticos que, efetivamente, auxiliem o trabalho 

docente.  

Sua identidade será resguardada ao longo da pesquisa; por isso, a 

identificação, no questionário, será apenas para que possamos, eventualmente, 

entrevistá-lo(a) para podermos completar o banco de dados que elaboramos para a 

análise. 

Saliento que estou disponível para esclarecimentos, podendo ser contatada 

pelo e-mail: elianac4@yahoo.com.br / elianagomesc4@gmail.com ou pelo cel. (11) 9 

9993-3275 

Na certeza de sua contribuição, tenha meus agradecimentos antecipados.  

                              ____________________________________ 

                                              Eliana Gomes de Oliveira 

 

 

 

 

APÊNDICE B- Questionário 
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Objetivo:  identificar e obter  informações dos participantes da pesquisa, de forma  

que se possa compreender e interpretar melhor suas respostas e contribuições. 

Assinale com (x) a opção que expressa sua resposta. 

 

1- Gênero 

Masculino (   )                    Feminino (  ) 

 

2- Quantos anos de experiência em magistério nos anos iniciais da Escola Básica 

você possui?  

 

3- Em qual (is) período(s) você leciona nos anos iniciais da Escola Básica? 

 Matutino (   ) 

 Vespertino (   ) 

 Nos dois turnos (   ) 

 

4- Para qual( is)  turma(s) dos anos iniciais  do ensino fundamental I você  leciona ? 

 1º ano (  ) 

 2º ano (  ) 

 3º ano (  ) 

 4º ano (  ) 

5º ano (  ) 

 

5- Em qual(is) anos do Ensino Fundamental I, você se idenfica mais com os 

conteúdos de Matemática a serem trabalhados com os alunos?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

6-  Você é graduado(a) em? 

 (   ) Matemática  
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 (   )Pegogogia  

 (   )Normal superior  

 (   ) Outro.  Qual?  

___________________________________________________________________ 

 

7-  Em que ano concluiu sua graduação?  

___________________________________________________________________ 

 

8- Você é  especialista (pós-graduação lato sensu) ? 

Sim  (   ) 

 Não (   ) 

 Área ______________________________________________________________ 

 
BLOCO 2: Experiência  do professor em relação ao tema.  

 

Objetivo: Conhecer e entender  experiências e fatos da vida profissional, da vida 

escolar do professor, especialmente em relação ao ensino de análise combinatória.  

 
9- Quando  cursou o ensino  médio, você estudou  o conteúdo análise combinatória  

Estudei (   ) 

Faz muito tempo, não lembro (   ) 

 Não estudei (   ) 

 
10- Se estudou, lembra de alguma situação ou  tópico que foi trabalhado?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
11- Em sua formação inicial para professor dos anos iniciais (curso de Pedagogia ou 

curso de Normal Superior), estudou temas ligados aos conteúdos de  combinatória? 

Sim, apenas como conteúdos do currículo do curso (conteúdos específicos)  (   )    

Sim, apenas como conteúdos relativos à prática do seu ensino   (   ) 

Sim, articulando os conteúdos específicos com a prática de sala de aula  (   ) 

 Não (   ) 

12- Se estudou, descreva como percebe sua contribuição para a construção da sua 

prática. 



218  

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

13- Você participou ou participa de algum curso de formação continuada  na área de 

Matemática,  direcionado para professores dos anos iniciais?  

Sim, participei (   ) 

Sim, participo atualmente  (   ) 

Não (   ) 

 

14- Se sim, o conteúdo  análise combinatória  foi abordado? 

Sim, apenas como conteúdos do currículo do curso (conteúdos específicos).  (   ) 

Sim, apenas como conteúdos relativos à prática do seu ensino.   (   ) 

Sim, articulando os conteúdos específicos com a prática de sala de aula.   (   ) 

Não (   ). 

 

Bloco 3:  Conhecimento do professor 

 

Objetivo:  investigar os conhecimentos matemáticos e didáticos do professor, em 

relação ao tema análise combinatória e, assim, entender como ele compreende e 

procede com relação ao ensino desse tema, nos anos iniciais do ensino 

fundamental. 

 

15-Nos planejamentos, você tem orientação  para trabalhar problemas  com ideias 

de  combinatória  nos anos  iniciais? 

(    ) Sim  

(    ) Não 

 

 

 

 

 

16- Quando você enfrenta dificuldades profissionais(dificuldades acadêmicas e/ou 

didáticas) existe alguma pessoa, seja ex-professor, seja algum colega,  



219 

 

coordenadores pedagógicos da escola, a quem você se sinta à vontade para 

recorrer e discutir os problemas da gestão da aula e da gestão do conteúdo?  

Sim (  ) 

Não (  )  

Quem ? 

 _________________________________________________________ 

 
17- Você conhece os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática para as 

séries iniciais da Escola Básica?  

 Sim     (   ) 

 Não     (   ) 

 
18- Você conhece a abordagem que os PCN trazem em relação ao ensino de 

combinatória  nos anos iniciais do ensino fundamental? 

(  )   Sim 

(  )   Não 

 
19- Você costuma utilizá-los na preparação de suas aulas? 

Sim, frequentemente (   )  

Sim, de vez em quando (   )  

Sim, mas apenas esporadicamente (   )  

 Não (   ) 

 

20- Se sim, descreva um pouco como você os utiliza. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

21- Os professores da escola onde você trabalha discutem os PCN nas reuniões  

pedagógicas ou em outros momentos criados pela escola?  

Sim, frequentemente (   )  

Sim, de vez em quando (   )  

Sim, mas apenas esporadicamente (   )  

 Não (   ) 

Bloco 4: Prática do professor  
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Objetivo: identificar os conhecimentos didático-pedagógicos mobilizados na 

resolução de questões que envolvam o raciocínio combinatório.  

22-  Como  seu aluno resolveria essas duas situações?  Justifique cada passo da 

resolução, explicando porque o aluno faria dessa forma. 

 

Situação 1: Para a festa de São João da escola, 3 meninos (Pedro, Gabriel e João) 

e 4 meninas  (Maria, Luíza, Clara e Beatriz) querem dançar quadrilha. Se todos os 

meninos dançarem com  todas  as meninas,  quantos  pares  diferentes  poderão  

ser formados?   

 

Situação 2: Quantas senhas de três algarismos distintos podem-se formar com os 

quatro dígitos:  2, 5, 6 e 7?     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE C- Carta de apresentação da entrevista 
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Caro (a) Professor(a), 

 

Eu, Eliana Goes de Oliveira, aluna da Pós-graduação na Pontifícia 

Universidade Católica-SP, estou desenvolvendo uma pesquisa de Mestrado 

Acadêmico, cujo tema é Raciocínio combinatório na resolução de problemas nos 

anos iniciais do ensino fundamental: um estudo com professores, sob a orientação 

da profa  Dra Cileda de Queiroz e Silva Coutinho. 

 Sua contribuição é muito importante, devido à sua experiência nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental. Por isso, contamos com seu apoio. Como 

complementação às informações que identificamos na análise dos questionários  já 

respondidos por um grupo de professores, do qual você era participante, solicitamos 

que aceite participar de uma entrevista. 

Sua identidade, assim como a dos demais professores que também aceitarem 

participar dessa fase de entrevistas individuais, continuará preservada ao longo de 

toda a pesquisa e divulgação dos resultados de nossas análises.  

Acreditamos que podemos apresentar contribuições relevantes a respeito dos 

conhecimentos dos professores, frente ao trabalho desenvolvido nos anos inicias do 

Ensino Fundamental, no que se refere ao pensamento combinatório. 

Na certeza de que sua contribuição poderá se refletir na constituição de 

propostas que poderão contribuir, de forma significativa, para o ensino de analise 

combinatória, agradeço-lhe antecipadamente. 

Atenciosamente, 

 

  

__________________________________________ 

Eliana Gomes de Oliveira 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE D- Roteiro da entrevista 

 



222  

 

Objetivo específico da entrevista:  

 

a) identificar os invariantes operatórios mobilizados na resolução de problemas 
de combinatória em diversos contextos. 

 

 

Roteiro da Entrevista 

 

a) Explicações sobre o objetivo da entrevista (pesquisador). 

b) Solicitação para a gravação da entrevista (pesquisador). 

c) Assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (anexo E). 

 

Bloco 1:  Identificação do professor 

 

Objetivo: conhecer os participantes da pesquisa, sua formação e atuação 

profissional e suas experiências. 

 

1- Qual é sua formação acadêmica (graduação, especialização)?  
 
2- Há quanto tempo leciona? Na escola pública? E na escola particular? (somente 

nos anos iniciais ou nos outros, mais tempo no iniciais ou no outro). 

 

Bloco 2: Conhecimentos didáticos  

 

Objetivo: identificar  que conhecimento tem o professor sobre o conteúdo de 

combinatória  

3- O que você pode dizer sobre as propostas existentes para a abordagem dos 

conteúdos relativos ao tema combinatória (introdução ao pensamento combinatório), 

nos PCN, para os anos iniciais do Ensino Fundamental ? 

 

 

 

4- Quais são os recursos didáticos e pedagógicos (livro didático, livro paradidático, 

material concreto etc.) que você utiliza para a preparação das aulas de análise 

combinatória?  
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5-Quando você utiliza o livro didático, você sempre segue as sugestões fornecidas 

pelo manual do professor para preparar e ministrar suas aulas de Matemática?  

 

6- No exemplo do livro que trouxemos para discutirmos, os autores priorizam uma 

única forma de abordagem para o conteúdo de combinatória. Neste tipo de situação, 

você continua seguindo, unicamente, o livro ou busca outras fontes para procurar 

estratégias diversificadas? Explique. 

 

Bloco 3: Identificar quais invariantes mobilizados pelos professores ao 

resolverem problemas de combinatória. 

 

7-Como seu aluno responde a essas situações? Que procedimento você acha que 

ele aplicaria? Você utiliza várias representações para uma mesma situação. Nessas 

situações que representações poderiam ser aplicadas? 

 

a) Situação 1:  

 

� Uma loja vende bolsas de dois tamanhos (pequena e grande), em quatro 

cores diferentes (preta, marrom, azul e branca). Maria quer comprar uma 

bolsa nesta loja. Quantos tipos diferentes de bolsa ela pode comprar? 

Justifique sua resposta 

 

b) Situação 2:  

 

� No café da manhã, Maria tem três opções de alimentos (bolo, biscoito e 

queijo), dois tipos de bebidas (suco e café) e duas opções de 

complementos (cereais e frutas). De quantas maneiras diferentes Maria 

poderá tomar o café da manhã, combinando um tipo de comida, um tipo 

de bebida e um tipo de complemento? Justifique sua resposta. 

 

 8- Como seu aluno resolveria as situações seguintes? E você, como explicaria para 

ele, em caso de dúvida? 
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a) Situação 3:  

 

� Para ser representante de turma, candidataram-se 3 pessoas (Joana,  

Mário e Vitória). De quantas maneiras diferentes poderão ser escolhidos o 

representante e o vice-representante, entre os três candidatos? Justifique 

sua resposta. 

 
b) Situação 4:  

 

� Em uma escola, três alunos (Lucas, Marcos e Pedro) destacaram-se em 

uma Gincana de Matemática, e dois devem representar a escola em uma 

olimpíada de Matemática. Quantas duplas distintas podem ser formadas? 

Justifique sua resposta. 

 

� Como você explica aos seus alunos a estrutura de cada um desses 

problemas?  

� Que tipos de estratégias de resolução você incentiva seu aluno a 

buscar? Justifique. 

� O que você pode dizer sobre as estratégias escolhidas? 

� A mesma estratégia poderia ser aplicada para as quatro situações? Por 

quê? 

 

9- No questionário, foram propostas duas questões. Você poderia resolvê-las agora, 

justificando as passagens realizadas. 

 

a) Situação 1:  

 

� Para a festa de São João da escola, 3 meninos (Pedro, Gabriel e João) e 

4 meninas  (Maria, Luíza, Clara e Beatriz) querem dançar quadrilha. Se 

todos os meninos dançarem com todas  as meninas,  quantos  pares  

diferentes  poderão  ser formados?     

b) Situação 2:  

 

� Quantas senhas de três algarismos distintos podem ser formados com os 
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quatro dígitos:  2, 5, 6 e 7?     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE E-Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

Eu,__________________________________________, portador do RG 
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número___________________, declaro, para os devidos fins, que concedo os 

direitos de minha narrativa, transcrita e textualizada a partir de entrevista áudio-

gravada, para que Eliana Gomes de Oliveira possa utilizá-la em sua pesquisa de 

Mestrado em Educação Matemática desenvolvida no Programa de Pós-Graduados 

em Educação Matemática, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo-

PUC/SP, sob a orientação da Profª Dra. Cileda de Queiroz e Silva Coutinho. 

   Subscrevo o presente termo. 

 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 
 




