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RESUMO 
 

No presente estudo analisou-se o desempenho e as estratégias de alunos do 2º ano 

do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio (11 anos de escolaridade) em 

relação à resolução de problemas que envolvem raciocínio combinatório, focando as 

dimensões apontadas por Vergnaud (1990): significados, invariantes e 

representações simbólicas. Para tal, participaram da pesquisa 568 alunos de quatro 

escolas de Pernambuco, duas públicas e duas particulares. Os alunos resolveram 

oito problemas com os quatro significados da Combinatória (arranjo, combinação, 

permutação e produto cartesiano), dois de cada tipo. Na análise de resultados foram 

verificados o desempenho dos alunos por gênero, tipo de escola, nível de ensino, 

ano de escolarização, significado dos problemas e ordem de grandeza dos números 

nas respostas. Além disso, foram verificados os tipos de respostas e as estratégias 

desenvolvidas pelos alunos para resolver os problemas. A análise evidencia que o 

gênero não influencia o desempenho dos alunos, porém, o tipo de escola que 

frequentam, o período de escolarização, o tipo de problema combinatório que estão 

resolvendo (e implicitamente as propriedades e relações envolvidas em cada tipo de 

problema), a forma de representação simbólica utilizada para a resolução e a ordem 

de grandeza dos números envolvidos são fatores que interferem no desempenho. 

Além disso, observou-se que alunos dos anos iniciais aos dos anos finais do Ensino 

Básico são capazes de compreender problemas que envolvem raciocínio 

combinatório e que mesmo não chegando ao final da resolução, mesmo não 

conseguindo encontrar a resposta correta, os alunos dos diferentes anos escolares 

desenvolvem estratégias e utilizam representações simbólicas que demonstram 

compreensão dos significados e invariantes implícitos nos problemas. Deve-se, 

portanto, atentar para o conhecimento já possuído pelos alunos – desenvolvido 

desde os anos iniciais de escolarização – e buscar formas de ampliar o raciocínio 

combinatório dos mesmos, modo esse de pensar que auxilia na compreensão de 

conhecimentos diversos – da Matemática e de outras áreas do conhecimento.  
 

Palavras-chave: Raciocínio combinatório; Desenvolvimento conceitual; Resolução 

de problemas; Estratégias de resolução; Ensino Básico.  
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ABSTRACT 
 

In the present study, Primary to High School students’ performance and strategies 

were analysed (11 years of schooling) in relation to problem solving of situations that 

involve combinatorial reasoning, focusing on the dimensions pointed out by 

Vergnaud (1990): meanings, invariants and symbolic representations. With this 

purpose, 568 students of four schools from Pernambuco, two State and two private 

schools, took part in the study. The students solved eight problems that involved four 

Combinatorial meanings (arrangement, combination, permutation and Cartesian 

product), two of each kind. The results obtained were analysed according to 

students’ performance by gender, type of school, level and years of schooling, 

meanings involved in the problems and number size of answers. Students’ types of 

answers and the strategies they developed to solve the problems were also 

analysed. It was observed that gender did not affect student performance but type of 

school, years of schooling, type of combinatorial problem (and implicitly properties 

and relations involved in each kind of problem), symbolic representation used and 

number size were factors that interfered in performance. It was also observed that 

students from initial to final years of basic schooling (Primary to High School) are 

able to understand problems that involve combinatorial reasoning and that even if 

they do not complete their solutions and do not obtain correct answers, in different 

school years they develop strategies and use symbolic representations that show 

comprehension of meanings and invariants implicit in the problems. Thus, it is 

necessary to consider students’ previous understandings – developed since the initial 

years of schooling – and to aim to increase students’ combinatorial reasoning, a way 

of thinking that helps diverse understandings – of mathematical nature and of other 

knowledge areas.  
 

Keywords: Combinatorial reasoning; Conceptual development; Problem solving; 

Solution strategies; Basic schooling.  
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O objetivo desta tese é verificar e analisar o desenvolvimento do 

raciocínio combinatório1 entre alunos do 2º ao 12º ano de escolarização. O 

raciocínio combinatório é uma forma de pensar que permite que se levantem 

possibilidades e sejam analisadas as combinações das mesmas. Esta forma de 

raciocínio é de extrema relevância, pois se faz presente no estudo de 

probabilidades, bem como de outras situações nas quais é preciso categorizar 

elementos e combiná-los, como na aprendizagem de Ciências Naturais, Estudos 

Sociais e Artes, dentre outras áreas do conhecimento. Assim, o raciocínio 

combinatório auxilia na compreensão de conteúdos matemáticos e de outras 

áreas do conhecimento, ao permitir que se levantem possibilidades e sejam 

analisadas as combinações das mesmas. Levantamentos de possibilidades e 

análises de combinações também são frequentes em situações cotidianas dos 

alunos destes anos de escolarização.      

Estudos na área de Educação, de modo geral e, em particular, na 

Educação Matemática, têm observado que o desenvolvimento de conceitos 

ocorre dentro e fora da escola, (como evidenciado por D’Ámbrósio, 1986; 

Carraher, Carraher e Schliemann, 1988; Nunes e Bryant, 1997; dentre outros), a 

partir da resolução de problemas (como defendido por Freudenthal, 1973; 

Carraher, 1984; Schoenfeld, 1985; Vergnaud, 1986; Charnay, 1996; e diversos 

outros autores). Tanto em ambientes escolares quanto extra-escolares, os 

alunos se deparam com situações problematizadoras que os desafiam, 

colocando em cheque os conhecimentos já adquiridos e propulsando o 

desenvolvimento de novos saberes. Por vezes, na escola, o estudo de 

conteúdos – estreitamente relacionados ou aparentemente sem relação – 

possibilita que os alunos desenvolvam suas compreensões de certos conceitos 

e, no viver cotidiano, situações nas quais estes conceitos estão presentes – de 

forma explícita ou implícita – proporcionam reflexões que auxiliam os 

desenvolvimentos conceituais dos alunos.  

                                                           
1 Neste trabalho distingue-se raciocínio combinatório de Combinatória e de Análise Combinatória. 
Raciocínio combinatório é aqui entendido como uma forma de pensar. Combinatória é aqui 
interpretada como o agrupamento de elementos segundo critérios pré-estabelecidos e Análise 
Combinatória é a área do conhecimento – uma subárea da Matemática – que trata de agrupamentos 
que podem ser de naturezas distintas, tais como produtos cartesianos, permutações, arranjos e 
combinações. 
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Vergnaud (1986) defende que alguns conceitos desenvolvem-se por um 

longo período de tempo, iniciando-se a partir dos quatro ou cinco anos e indo 

até os 15 ou 16 anos de idade, aproximadamente. Para este autor, o saber 

forma-se, tanto nos aspectos práticos quanto nos aspectos teóricos, a partir de 

problemas a resolver, os quais ele define como situações a dominar.  

Neste sentido, acredita-se que a compreensão de conceitos como os 

envolvidos no raciocínio combinatório, pode iniciar-se antes do ensino formal e 

influenciar-se tanto por experiências escolares quanto extra-escolares nas quais 

este modo de pensar se faz necessário. Acredita-se, também, que por envolver 

diferentes aspectos, este raciocínio, certamente, leva um longo tempo para seu 

desenvolvimento. 

 Algumas pesquisas têm olhado o desenvolvimento da compreensão de 

conceitos ou de competências2 ao longo do tempo (como, por exemplo, Maher, 

2002 que observou, entre alunos de 9 a 16 anos, o desenvolvimento da 

argumentação, justificação, prova e generalização em Matemática e Stacey, 

2005 que analisou a compreensão de números decimais entre alunos de 9 a 16 

anos). Investigações que observam o desenvolvimento conceitual ao longo dos 

anos de escolaridade em muito podem contribuir para a Educação Matemática, 

ao destacar os percursos mais usualmente percorridos pelos alunos na 

construção de um conceito, apontando quais concepções errôneas persistem 

por mais tempo e sobre as quais a escola precisa dedicar maior atenção, bem 

como indicando estratégias bem sucedidas desenvolvidas ao longo do tempo, 

tanto em espaços escolares como extra-escolares.  

Apesar da importância de estudos que acompanhem desenvolvimentos 

conceituais, não foram identificadas pesquisas que objetivassem investigar o 

desenvolvimento do raciocínio combinatório ao longo dos diversos anos de 

escolaridade e envolvendo uma amplitude de situações combinatórias. Este 

                                                           
2 Competência, no presente estudo, é tomada como uma habilidade que pode ser de natureza 
cognitiva (como o uso do raciocínio combinatório em situações de permutações, por exemplo), de 
natureza social (como, por exemplo, a habilidade de trabalhar em grupo na resolução de problemas) 
ou de natureza afetiva (como o prazer em envolver-se em situações desafiadoras, dentre outras 
competências). Há, ainda, outras naturezas de competências como a física, motora, sinestésica, 
artística etc. 
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modo de pensar relaciona-se à multiplicação (em situações diretas) e à divisão 

(em situações inversas), mas em investigações de desempenhos em situações 

multiplicativas nem sempre o raciocínio combinatório tem sido levado em 

consideração. 

 O campo conceitual das estruturas multiplicativas está sendo amplamente 

estudado, especialmente no que se refere à resolução de problemas de 

multiplicação e de divisão de um modo geral. Estudos anteriores investigaram a 

compreensão de problemas que envolvem diferentes significados para as 

operações de multiplicação e divisão. Alguns olharam a compreensão da 

multiplicação enquanto isomorfismo de medidas3 (Kornilaki, apud Nunes, 

Campos, Magina e Bryant, 2001), da divisão enquanto distribuição eqüitativa4 

(Correa (1995) apud Nunes, Campos, Magina e Bryant, 2001) e da influência de 

significados da divisão no tratamento dado ao resto (Borba e Selva, 2006, 

2007). Outros estudos (Brown (1981); Schliemann (1988); Bryant, Morgado e 

Nunes (1992); Pessoa, Silva e Matos Filho (2005); Pessoa e Matos Filho (2006); 

Selva, Borba, Campos, Bivar, Ferreira e Luna, 2008) compararam o 

desempenho em problemas multiplicativos diversificados e apresentaram como 

um resultado a dificuldade dos sujeitos de diferentes idades em resolver 

problemas que envolvem o raciocínio combinatório5, também um problema de 

estrutura multiplicativa.  

No que se refere aos estudos anteriores relacionados ao raciocínio 

combinatório, estes investigaram tipos específicos de problemas6, como, por 

exemplo, Inhelder e Piaget (1955), que estudaram a resolução de problemas de 

tipo permutação por parte de crianças com idade em torno de 12 anos; Soares e 

Moro (2006) que investigaram a resolução de problemas de produto cartesiano 

por crianças de 5ª e 6ª série; Schliemann (1988), numa investigação com 

adultos escolarizados e com pouca escolarização, trabalhou com problemas de 

                                                           
3 A terminologia isomorfismo de medidas é utilizada por Vergnaud (1983) e é denominada de 
correspondência um-a-muitos por Nunes, Campos, Magina e Bryant (2001). Estas terminologias 
serão reapresentadas e discutidas no segundo capítulo do presente trabalho. 
4 Os problemas de distribuição equitativa constituem um caso particular de isomorfismo (Vergnaud, 
1983) e são também conhecidos como divisão partitiva.  
5 Problemas de raciocínio combinatório são denominados por Vergnaud (1983) de produto de 
medidas e por Nunes e Bryant (1997) de produto cartesiano.  
6  Estes estudos serão discutidos com maior detalhamento no terceiro capítulo deste trabalho. 
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tipo permutação; e Miguel e Magina (2003) que investigaram alunos do 1º ano 

de Licenciatura em Matemática as estratégias de resolução de permutações 

simples e com repetição, arranjos simples e com repetição e combinações. 

Estes e outros estudos trataram de alguns significados (apenas produto 

cartesiano, apenas permutação, apenas permutação, combinação e arranjo) de 

raciocínio combinatório, não abarcando em um único estudo todos os tipos de 

problema e nem uma ampla quantidade de séries/idades. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, Brasil, 1997), em relação ao 

raciocínio combinatório, orientam para o 1º e 2º ciclos “levar o aluno a lidar com 

situações-problema que envolvem combinações, arranjos, permutações e, 

especialmente, o princípio fundamental da contagem7” (1997, p. 57) e para o 3º 

e 4º ciclos, no que se refere aos problemas de contagem, “o objetivo é levar o 

aluno a lidar com situações que envolvam diferentes tipos de agrupamentos que 

possibilitem o desenvolvimento do raciocínio combinatório e a compreensão do 

princípio multiplicativo para a aplicação no cálculo de probabilidades” (1998, p.  

52).  

Apesar das recomendações dos PCN, na prática de sala de aula, a 

maioria dos problemas de raciocínio combinatório (arranjo, combinação e 

permutação) é introduzida formalmente na escola a partir do 2º ano do Ensino 

Médio. Apenas o do tipo produto cartesiano é trabalhado explicitamente nas 

séries iniciais do Ensino Fundamental. Além disso, embora os livros didáticos 

destinados aos anos iniciais do Ensino Fundamental já tragam diversificados 

problemas de raciocínio combinatório (como evidenciado por Barreto, Amaral e 

Borba, 2007), os mesmos não fazem uma distinção desses tipos, ou seja, não 

há um trabalho sistemático com o raciocínio combinatório antes do 2º ano do 

Ensino Médio.  

Mesmo sem um trabalho sistemático com o raciocínio combinatório, 

acredita-se que é possível desenvolver compreensões sobre estes tipos de 

problemas antes de sua introdução formal na escola e que os alunos são 

capazes de desenvolver estratégias para resolver problemas combinatórios dos 

                                                           
7 Princípio fundamental da contagem, combinação, arranjo, permutação e produto cartesiano serão 
definidos no terceiro capítulo deste trabalho.  
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diferentes tipos. Os problemas de combinatória podem ser explorados desde 

cedo, pois expectativas de um acontecimento, regras de um jogo, arrumação de 

objetos, determinação de grupos, formação de casais para danças, escolha de 

vestimentas, combinações de sucos e sanduíches em uma lanchonete ou de 

sabores de um sorvete, são ricas situações que podem ser exploradas nos 

primeiros ciclos de escolaridade sobre combinatória e probabilidade. 

Assim, é importante que se observem as estratégias utilizadas pelos 

alunos – sejam as desenvolvidas diretamente por instrução escolar, sejam as 

aprendidas por meio de instrução indireta ou através de experiências extra-

escolares – ao resolverem problemas de combinatória, pois seus procedimentos 

de resolução podem servir de base para a construção de intervenções mais 

próximas das suas formas de pensar sobre os problemas.   

Nesse sentido, Carraher, Carraher e Schliemann (1988), observaram em 

seus estudos que é possível que crianças, jovens e adultos adquiram fluência 

nos métodos informais de resolução sem dominar as regras escolares. Existem 

múltiplas lógicas corretas na resolução de cálculos e a escola valoriza mais 

métodos formais e, assim, pesquisas têm demonstrado que alunos utilizam 

métodos de resolução de problemas que, embora corretos, poucas vezes são 

aproveitados pela escola. 

Em relação à resolução de problemas, pode-se pensar nestes 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 e 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 a 

mesma ordem de passos de solução, ou uma heurística que é menos formal, no 

sentido de ser adequada a cada situação.  
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Apesar do elevado número de estudos sobre estruturas multiplicativas, 

justifica-se a realização de pesquisas, como a atual, que investiguem mais 

aprofundadamente o raciocínio combinatório. É importante analisar como os 

alunos pensam sobre problemas desta natureza, quais são as suas dificuldades, 

facilidades, estratégias de resolução e conceitualizações prévias, e, 

especialmente, observar como se dá o desenvolvimento deste modo de pensar 

ao longo dos anos, observando os desempenhos nas diferentes situações nas 

quais o raciocínio combinatório se faz presente.  

Diante das reflexões até aqui efetuadas, o presente estudo busca realizar 

análises que poderão subsidiar a obtenção de respostas a algumas questões:  

• Como ocorre o desenvolvimento do raciocínio combinatório desde o início do 

Ensino Fundamental até o término do Ensino Médio?  

• Como se dá o desempenho de alunos nos diversos tipos de problemas de 

combinatória? 

• Como se evidencia o desempenho de alunos dos diferentes anos/séries de 

escolaridade, lidando com as mesmas questões de combinatória? 

• Como 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? 

• Quais estratégias alunos utilizam para solucionar os diferentes tipos de 

problemas de combinatória?  

• Ocorrem mudanças de estratégias de resolução de problemas combinatórios 

ao longo das séries? 

• Há progressão nas estratégias com o passar dos anos de escolarização, 

mesmo não tendo sido a combinatória alvo de ensino?  

• Quais invariantes das situações investigadas são mais facilmente 

reconhecidas pelos alunos? 

• Quais as diferentes formas de representação simbólica usadas pelos alunos 

na resolução dos problemas de raciocínio combinatório? 
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A partir da presente investigação, buscou-se defender a tese que 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 no sentido de uma 

maior sistematização e formalização na compreensão dos diferentes tipos de 

problemas combinatórios. Confirmadas as hipóteses defendidas nesta tese, será 

preciso haver um reconhecimento na escola deste desenvolvimento progressivo 

e buscar-se um aproveitamento das estratégias anteriormente desenvolvidas 

pelos alunos, no sentido de auxiliá-los nos processos de sistematização e 

formalização de seus conhecimentos. 

Como estratégia de desenvolvimento desta tese buscou-se inicialmente 

referenciais teóricos que evidenciassem o desenvolvimento progressivo de 

conceitos, seguido do exame de estudos anteriores que investigaram 

desenvolvimentos conceituais, em particular os que se referem ao raciocínio 

combinatório, e, por fim, planejou-se, executou-se e analisou-se um 

levantamento efetuado com alunos em três segmentos da Escola Básica: anos 

iniciais do Ensino Fundamental, anos finais do Ensino Fundamental e Ensino 

Médio. Este levantamento envolvia as mesmas questões para todos os alunos e 

apresentavam diferentes situações combinatórias: de produto cartesiano, de 

arranjos, combinações e permutações, uma vez que nenhum estudo anterior 

abarcava todas estas situações nem estes três segmentos do ensino. Estes 

aspectos – de amplitude de situações e de níveis de escolaridade investigadas 

– se constituem na contribuição que este estudo pretende dar à pesquisa sobre 

o desenvolvimento conceitual de situações combinatórias. 

O primeiro capítulo desta tese trata dos avanços e obstáculos ocorridos 

no desenvolvimento conceitual, buscando uma fundamentação teórica em 

Gérard Vergnaud (1982, 1983, 1985, 1986, 1990, 1991), discutindo-se sobre 

esquemas, invariantes operatórios e conceitos, do campo conceitual 

multiplicativo. Além disso, baseado em Bachelard (1938), Brousseau (1983) e 

Perrin-Glorian (1995), serão discutidos obstáculos ao desenvolvimento 
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conceitual. Na última seção serão discutidos termos importantes utilizados ao 

longo do capítulo, para os quais acredita-se ser necessário deixar clara qual 

concepção dos mesmos está permeando o trabalho. 

No segundo capítulo serão discutidas as situações-problema como eixo 

de desenvolvimento conceitual, introduzindo a análise de problemas de 

estrutura multiplicativa. Relacionando-se com a resolução de problemas e com a 

discussão da formação e desenvolvimento de conceitos, a segunda parte deste 

capítulo (2.2.) discute sobre o campo conceitual das estruturas multiplicativas, 

com as classificações dos problemas multiplicativos sugeridas por Nunes e 

Bryant (1997), pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) e por Vergnaud 

(1983, 1991).  

No terceiro capítulo serão tratados pontos referentes à combinatória, seus 

conceitos e definições; o que os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) 

propõem para o este conhecimento e como a escola vem trabalhando; os níveis 

de desempenho em raciocínio combinatório propostos por Piaget e Inhelder 

(1955) e por Soares e Moro (2006); e os resultados anteriores de estudos sobre 

o raciocínio combinatório, os quais estão subdivididos nas seguintes categorias: 

(1) Estudos do desempenho nos anos iniciais do Ensino Básico (2) Estudos do 

desempenho nos anos finais do Ensino Básico (3) Estudos do desempenho em 

adultos (4) Estudos relacionados à formação e à prática docente (5) Análises da 

utilização de diferentes recursos didáticos no trabalho com o raciocínio 

combinatório.  

No quarto capítulo anunciam-se os objetivos e o método do trabalho. São 

neste capítulo apresentados, em detalhe, as características dos participantes 

dos diferentes níveis de escolaridade, bem como os procedimentos 

metodológicos e instrumento de pesquisa utilizados. Finaliza-se o capítulo com 

a indicação de como os dados foram analisados. 

No quinto capítulo discutem-se os dados obtidos. Os resultados foram 

analisados de forma qualitativa, na qual verificaram-se as estratégias e os tipos de 

respostas utilizadas pelos alunos para resolver os oito problemas propostos e de 

forma quantitativa através do Statistical Package for the Social Sciences – SPSS, a 



35 
 

partir do qual foram analisados os desempenhos dos alunos. O capítulo está 

organizado inicialmente a partir da análise de desempenho por categorias 

consideradas importantes: por gênero, seguido de tipo de escola, nível de 

ensino, ano de escolarização, significado dos problemas e finalmente a 

categoria ordem de grandeza dos números envolvidos nos problemas (que 

lavavam a maiores ou menores possibilidades nos resultados). Analisam-se os 

dados comparando os desempenhos dos alunos tomando como base estas 

variáveis, inicialmente verifica-se como se deu o desempenho comparando-se 

os gêneros dos alunos pesquisados (masculino e feminino), depois se compara 

o desempenho dos alunos de acordo com a variável tipo de escola (pública e 

particular), em seguida é comparado o desempenho por nível de ensino (Ensino 

Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio), seguido de significados 

dos problemas (arranjos, combinações, permutações e produtos cartesianos) e 

por ano de escolarização (2º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino 

Médio). O próximo ponto de análise são os tipos de respostas e estratégias 

apresentadas pelos alunos, seguido pelo ponto análise qualitativa das 

estratégias e respostas utilizadas.  

O último capítulo traz considerações conclusivas, construídas a partir da 

reflexão dos dados obtidos e analisados no presente estudo. Implicações 

educacionais – mais gerais e específicas ao desenvolvimento do raciocínio 

combinatório – são levantadas e discutidas e indicações de novas 

possibilidades de estudos são apresentadas.  
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A FORMAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE CONCEITOS 

  

1.1. O desenvolvimento conceitual: avanços e obstáculos  

 

Em relação aos avanços e obstáculos no desenvolvimento conceitual, será 

aqui realizada inicialmente uma discussão sobre a Teoria dos Campos Conceituais, 

proposta por Gérard Vergnaud, a partir da qual será discutido o tripé do qual são 

formados os conceitos, constituídos por significados, invariantes e representações 

simbólicas. Em seguida, serão discutidos os conceitos de esquema propostos 

inicialmente por Piaget e reelaborados por Vergnaud. Serão analisados também os 

invariantes operatórios: teoremas-em-ação e conceitos-em-ação. Na penúltima 

seção serão discutidos os obstáculos que podem ocorrer na construção de 

conceitos. Na última seção serão discutidos termos utilizados neste capítulo, com o 

objetivo de esclarecer qual a concepção que se tem neste trabalho de cada um 

destes termos, tais como conhecimentos, concepções, competências, conceitos-em-

ação, teoremas-em-ação, conceitualizações, conceitos, situação, esquemas e a 

diferenciação ente invariantes do conceito e invariantes operatórios. 

 

1.1.1. O desenvolvimento de conceitos em campos conceituais   

Segundo Vergnaud (1986), conceitos desenvolvem-se inseridos em 

campos conceituais. Estes podem ser definidos como a interação complexa 

entre um conjunto interligado de conceitos e um conjunto de situações de 

utilização desses conceitos. O domínio progressivo das situações, por parte do 

indivíduo, exige o concurso de uma variedade de conceitos, com suas variadas 

formas de representação simbólica e procedimentos que se apresentam 

estreitamente conectadas. Assim, é necessário que se tenha clareza das 

relações existentes na elaboração de um conceito, cabendo à escola 

desenvolver situações em que se trabalhe não apenas um conceito, mas uma 

diversidade deles. Vergnaud defende, assim, o desenvolvimento em campos 
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conceituais, ou seja, de conceitos com estreita inter-relação sendo abordados 

simultaneamente. 

Vergnaud (1990) defende que o conhecimento está relacionado à 

competência, a qual ele define como ação julgada adequada para tratar uma 

situação. O conhecimento escolar – com suas competências – compõe-se do 

conhecimento cotidiano e do conhecimento científico. Nesta perspectiva, 

Vergnaud defende que a Teoria dos Campos Conceituais, por ele desenvolvida, 

permite atribuir aos conceitos um significado de natureza educacional, 

funcionando como um orientador para que a educação escolar não permaneça 

na dimensão empírica do cotidiano nem se perca na ciência pura – uma vez que 

conhecimentos cotidianos e científicos se inter-relacionam.  

Para Vergnaud (1990) os conceitos envolvem um conjunto de situações-

problema, que lhes dão significado psicológico; um conjunto de invariantes, que 

são propriedades lógico-operatórias, as quais permitem generalização e 

transferência de aprendizagem; e um conjunto de símbolos utilizados na 

representação do conceito. Esses aspectos de cada conceito formam um tripé 

(significados, invariantes e representações) e estão intimamente interligados a 

outros conceitos, isto é, um conceito não se desenvolve isoladamente e sim, 

nas relações com outros conceitos, através dos diferentes tipos de problemas 

que utilizam vários contextos e simbolismos. Esta interligação entre conceitos 

ajudará no desenvolvimento da capacidade de relacionar situações 

aparentemente, ou não, semelhantes, ou seja, um conceito não emerge apenas 

de um tipo de situação e uma situação sempre envolve diversos conceitos.   

A operacionalidade de um conceito deve ser testada através de situações 

variadas e o pesquisador deve analisar uma grande variedade de condutas e 

ações para compreender em que consiste, do ponto de vista cognitivo, um 

determinado conceito. Uma aproximação psicológica e didática da formação dos 

conceitos matemáticos, conduz a considerar um conceito como um conjunto de 

invariantes que podem ser usados na ação. Porém, para Vergnaud (1990), a 

ação operatória não é de modo algum a conceitualização do real.  
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De acordo com Vergnaud (1990), a ação operatória por si só não garante 

a plena conceitualização, pois é possível seguir-se roteiros pré-determinados 

sem domínio dos conceitos envolvidos nas situações. O uso de representações 

simbólicas também não garante a conceitualização, mas é um meio necessário 

neste processo. O uso de significantes (símbolos) explícitos é facilitador para a 

conceitualização (significado).  

 

1.1.2. Esquemas como organizadores de ações 

Segundo Piaget (1962), os esquemas são um modo de reações 

susceptíveis de se reproduzir e susceptíveis, sobretudo, de ser generalizadas. 

Estes estão no centro do processo de adaptação das estruturas cognitivas: 

assimilação e acomodação8.  

Para Vergnaud (1998) o esquema é o elo entre as concepções e a 

conduta do indivíduo. Ele afirma que o conceito de esquema serve para 

compreender os processos de resolução de problemas e os comportamentos 

familiares, conhecidos. Ele define esquema como uma organização invariante 

da conduta para uma classe de situações. Afirma que frente a uma determinada 

situação o sujeito age segundo as concepções que dela faz.         

Para Piaget (1974), o processo da tomada de consciência de esquemas é 

uma das dimensões que transforma esses esquemas em conceitualização. Segundo 

este teórico, a ação é compreendida como um "saber fazer" com algum grau de 

autonomia. Porém, seja quando há sucesso precoce, imediato, da ação, ou quando 

                                                           
8 Adaptação, segundo Piaget (1959), “é um por em equilíbrio progressivo entre um mecanismo 
assimilador e uma acomodação complementar” (p.13). “Há acomodação quando o meio age sobre o 
organismo” (Piaget, 1959, p. 13) e assimilar é reproduzir-se a si mesmo por intermédio do mundo 
exterior e, portanto, transformar as percepções até torná-las idênticas ao próprio pensamento, isto é, 
aos esquemas anteriores (Piaget, 1956, p. 142). Como exemplo, Davis e Oliveira (1991), colocam 
que a assimilação ocorre quando uma criança pequena pega uma bola e, na medida em que faz uso 
do esquema de pegar (uma certa postura de braço, mão e dedos) que lhe é conhecido, atribui à bola 
o significado de objeto que se pega. A acomodação também está presente neste ato, pois o esquema 
em questão precisa ser modificado para se ajustar às características do objeto: a abertura dos dedos 
e a força empregada para reter a bola são diferentes quando se pega uma bola de gude ou de 
futebol.  
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há fracasso com sucesso obtido adiante, a sua conceitualização ocorre por tomadas 

de consciência a posteriori.  

Assim, as competências são sustentadas por esquemas organizadores da 

conduta. Quando uma criança utiliza um esquema ineficaz para uma certa 

situação, a experiência o conduz a mudar de esquema ou a modificar o 

esquema anterior. O funcionamento cognitivo do aluno comporta operações que 

se automatizam progressivamente e decisões conscientes que permitem levar 

em consideração os valores particulares das variáveis da situação. A 

automatização é uma das manifestações mais visíveis do caráter invariante da 

organização da ação, mas ela não impede que o sujeito conserve o controle das 

condições sob as quais tal operação é apropriada ou não. Muitas de nossas 

condutas têm uma parte de automatização e uma parte de decisão consciente.  

O funcionamento cognitivo do sujeito ou de um grupo de sujeitos em 

situação repousa sobre o repertório de esquemas disponíveis, anteriormente 

formados, de cada um dos sujeitos considerados individualmente. Ao mesmo 

tempo, os sujeitos descobrem novos aspectos, e eventualmente novos 

esquemas, em situação.  

O esquema, como uma totalidade dinâmica organizadora da ação do 

sujeito para uma classe de situações específicas, é, desta forma, um conceito 

fundamental da psicologia cognitiva e da didática. Se um mesmo esquema é 

utilizado por um indivíduo em duas situações distintas pode-se inferir que o 

indivíduo julga que os mesmos invariantes estão presentes nas duas situações. 

E se o indivíduo não usa o mesmo esquema, pode julgar as situações como 

possuindo invariantes distintos. 

Vergnaud (1998, p. 173) coloca os seguintes ingredientes de um 

esquema: 

1.    Metas (objetivos) e antecipações, pois um esquema está orientado 

sempre a uma determinada classe de situações; 

2.    Regras de ação, o sujeito busca por informações e controle, os quais  

são os elementos que dirigem a sequência de ações do sujeito; 
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3.    Invariantes operatórios (teoremas-em-ação e conceitos-em-ação) que 

dirigem, por parte do sujeito, os elementos pertinentes à situação e, 

portanto, guiam a construção dos modelos mentais;         

4.    Possibilidades de inferência (ou raciocínios) que permitem determinar 

as regras e antecipações a partir das informações e dos invariantes 

operatórios dos quais dispõe o indivíduo. 

 

1.1.3. Teoremas-em-ação e conceitos-em-ação como passos 
importantes na conceitualização  

 Vergnaud (1990; 1996) propõe uma relação dialética complexa entre a prática 

(conhecimentos em ato) e a teoria (saberes ou conhecimentos teóricos) ao tratar da 

conceitualização humana. Para ele (1996, p. 201), os invariantes operatórios, 

cujas categorias principais são os teoremas-em-ação e os conceitos-em-ação 

são a base conceitual implícita que permite obter informações e, a partir dela e 

dos objetivos a alcançar, inferir as regras de ação mais pertinentes.  

Para Vergnaud (1998), é nos esquemas que se pode pesquisar as 

competências-em-ação do sujeito (teoremas-em-ação e conceitos-em-ação), 

uma vez que é aí que se encontram os elementos que fazem com que a sua 

ação seja operatória. 

Diferentemente de Piaget, Vergnaud (1998) prefere falar da interação 

esquema-situação, ao invés da interação sujeito-objeto. O esquema é um 

referente do sujeito do conhecimento e a situação é a circunstância e o contexto 

em que o objeto a ele se apresenta.   

           Para Piaget (1962) a interação sujeito-objeto não é direta, mas mediada 

por esquemas de assimilação que o indivíduo dispõe e utiliza ao interagir com o 

objeto do conhecimento. Vergnaud, indo além das idéias defendidas por Piaget, 

dá uma maior ênfase ao caráter da conceitualização.  
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Em sua teoria, amplia e redireciona o foco piagetiano das operações 

lógicas gerais para o estudo do funcionamento cognitivo do “sujeito-em-

situação”. Toma com referência o próprio conteúdo do conhecimento e a análise 

conceitual do domínio desse conhecimento. Assim, Vergnaud se diferencia de 

Piaget em relação à teoria da referência, ou seja, o conhecimento é sempre 

conhecimento de alguma coisa.  Para Piaget as estruturas cognitivas são gerais 

– relacionadas a diversos conceitos – e para Vergnaud a discussão gira em 

torno de conteúdos específicos. 

    O conceito de esquema pode conduzir à análise dos conhecimentos-em-

ação do indivíduo – sejam teoremas-em-ação, sejam conceitos-em-ação. Uma 

das maneiras de se verificar tais conhecimentos é por meio do 

acompanhamento dos diversos momentos em que os alunos são chamados a 

dar respostas a problemas. É possível que se verifique, por meio da análise das 

estratégias utilizadas na resolução de um problema, os esquemas que um 

determinado sujeito lança mão, bem como os modelos mentais construídos 

frente a novas situações. Essa análise permite compor um quadro no qual se 

observa a evolução temporal dos modelos explicativos dos sujeitos, inferida a 

partir dos teoremas-em-ação e conceitos-em-ação utilizados ao longo de uma 

atividade de ensino. Por esta razão, é importante que a escola esteja atenta às 

soluções e estratégias apresentadas por seus alunos, pois estas servem de 

pista do modo de pensar e dos esquemas que eles lançam mão para resolver 

situações, para, assim, poder agir de modo mais eficaz e mais próximo do nível 

em que o aluno se encontra. 

            Segundo Vergnaud (1983), é interessante mobilizar e aproveitar os 

teoremas-em-ação e os conceitos-em-ação desenvolvidos pelo aluno no 

contexto da apresentação didática de conteúdos matemáticos e científicos. 

Estes conhecimentos-em-ação podem ser ponto de partida para o avanço da 

compreensão de conceitos, pois, embora os sujeitos façam uso dos invariantes 

em ação sem consciência plena dos mesmos, pode-se aproveitar estas 

aproximações do conceito para levar alunos a reflexões e discussões explícitas 

das relações e propriedades envolvidas nas situações. 
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Os teoremas-em-ação consistem numa proposição relacional implícita, 

eficaz e articulada, ou seja, os teoremas-em-ação subjazem a leis e princípios 

oriundos do funcionamento sociocultural e em virtude de uma necessidade 

prática; esses teoremas são passíveis de serem verdadeiros ou falsos. 

Teoremas-em-ação podem ser interpretados como o que Vygotsky (1989) 

chama de conceitos espontâneos, havendo a possibilidade de relacionar tais 

conceitos espontâneos a um ou mais conceitos científicos, mesmo que o sujeito 

não seja capaz dessa conexão sem ajuda.  

Existe uma grande variedade de teoremas-em-ação, alguns mais simples, 

construídos por volta dos três ou quatro anos de idade, e outros, mais 

complexos, utilizados na adolescência e mesmo na idade adulta. Pode-se 

tomar, como um exemplo de teorema-em-ação determinado procedimento de 

crianças brincando em gangorra. Nesse brinquedo, quando uma delas é mais 

pesada que a outra, ambas se posicionam ao longo da gangorra de forma que 

seja possível uma compensação da diferença de peso pela diferença de 

distância de cada criança em relação ao ponto de apoio da gangorra: a mais 

pesada chega mais para o centro do brinquedo, ao passo que a mais leve 

permanece na posição-padrão usual, o que permite que a gangorra se 

reequilibre e a brincadeira ocorra. Essas crianças estão aplicando, na prática e 

de forma implícita, o Princípio Universal da Alavanca, proposto originariamente 

na antiguidade clássica grega por Arquimedes, princípio segundo o qual o 

produto de determinada massa (m1) pela distância (d1) da mesma ao fulcro de 

uma alavanca é igual ao produto da massa em situação oposta (m2) pela 

distância (d2) dessa massa ao mesmo fulcro antes referido (em termos 

algébricos, m1d1 = m2d2). Cabe, contudo ressaltar, mais uma vez, que as 

crianças envolvidas na brincadeira não têm consciência do princípio nem sabem 

explicitá-lo: a explicitação simbólica do princípio e a interpretação do que as 

crianças fazem, em termos do mesmo, são construtos de observador externo.   

Magina, Campos, Nunes e Gitirana (2001) afirmam que na Matemática, 

pode-se dizer que esses teoremas-em-ação se referem às relações 

matemáticas que são levadas em consideração pelos alunos quando estes 

escolhem uma operação, ou uma sequência de operações, para resolver o 



44 
 

problema. Estão subjacentes ao comportamento do aluno, aparecem de modo 

intuitivo na sua ação e sua validade é menor que a amplitude do teorema 

verdadeiro e o seu domínio de validade é considerado verdadeiro apenas para 

um conjunto restrito de problemas. 

Os conceitos-em-ação, por sua vez, relacionam-se a objetos, predicados, 

classes, condições, dentro de uma vasta quantidade de conceitos que podem 

estar disponíveis no repertório dos sujeitos, do qual é selecionada uma pequena 

parte para cada ação. Portanto, os conceitos-em-ação podem ser adequados ou 

inadequados para uma dada classe de situações (Vergnaud, 1998). Esses 

conceitos-em-ação permanecem, em sua maioria, implícitos ao longo da ação 

do sujeito.  

            Os conceitos-em-ação se articulam por meio dos teoremas-em-ação, os 

quais são proposições que podem ser verdadeiras ou falsas. De maneira 

análoga àquela apresentada para os conceitos-em-ação, essas proposições 

permanecem, em sua maioria, implícitas nas ações do indivíduo, podendo se  

tornar explícitas. 

Os conceitos-em-ação dizem respeito a categorias classificatórias e de 

caráter explicativo como, por exemplo, os conceitos de digestão de algumas 

crianças de início da escolarização (Teixeira, 1995), bem como conceitos de 

inflação (no sentido econômico-financeiro) de alguns adultos (Cassundé, 1997). 

Tais conceitos dizem respeito a definições que podem ser válidas ou não, mas 

que são apoiadas nas vivências concretas do sujeito.  

Enquanto os teoremas-em-ação ainda não estão no nível da explicitação, 

os conceitos-em-ação estão mais próximos da formação de conceitos. Com os 

conceitos-em-ação já se tem clareza maior do conceito, isto se confirma nas 

tentativas que os alunos apresentam de demonstrar a compreensão na 

utilização de diferentes estratégias para resolver problemas, por exemplo. 

Assim, se se pensar em uma gradação, os teoremas-em-ação estão antes dos 

conceitos-em-ação, que são anteriores à conceitualização propriamente dita.  
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Na prática, levar tais conhecimentos-em-ação em consideração implica 

em trabalhar os conceitos a partir das situações e/ou estratégias levantadas 

pelos alunos para resolver determinadas situações e, nesse sentido, é 

necessário identificar as etapas pelas quais os alunos passam para lidar com as 

diferentes estruturas de problemas e o uso de diferentes estratégias para 

resolvê-los.  

Como supracitado, existe, por parte de Vergnaud, uma preocupação com 

o sujeito-em-situação. Isto faz a sua teoria ser útil na análise das estratégias 

desenvolvidas pelo aluno ao resolver problemas, procurando, nos conceitos-em-

ação e nos teoremas-em-ação, a evolução de seu conhecimento ao longo do 

tempo. Além disso, na Teoria dos Campos Conceituais diversos conceitos 

devem ser considerados para que o indivíduo possa dar conta de certa situação, 

permitindo, assim, que se pense nas estratégias dos alunos de forma mais 

global. Portanto, a Teoria dos Campos Conceituais se apresenta como um 

importante referencial teórico para pesquisas em que se quer enfocar o sujeito-

em-ação, envolvido em tarefas de resolução de problemas nas quais se utilizam 

diferentes estratégias para solucionar um problema, permitindo que se analise a 

evolução ao longo do tempo dos modelos explicativos dos sujeitos a partir da 

verificação dos teoremas-em-ação e dos conceitos-em-ação utilizados. 

É importante perceber os conhecimentos prévios e os teoremas e 

conceitos-em-ação dos alunos sobre os conceitos estudados, não apenas 

porque as relações estabelecidas para as novas aprendizagens são feitas a 

partir destes, mas principalmente porque o significado atribuído às novas 

aprendizagens parte deles. Assim, os conhecimentos do aluno sobre um 

determinado conceito possibilitam estabelecer relações, permitindo também 

atribuir significado a novos conceitos.  

Desse modo, pesquisas que levantem, observem e analisem estes 

conhecimentos-em-ação referentes a conceitos específicos e o seu 

desenvolvimento ao longo do tempo são necessárias para propiciar ao professor 

ajudar o aluno a transformar os teoremas que formam o conhecimento 

espontâneo em científico, buscando dar-lhe significado. Esta transformação dá-

se através da oferta de situações de aprendizagem que mobilizem esquemas já 
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disponíveis, observando-se, ao mesmo tempo, obstáculos que revelem as 

limitações desses esquemas e sirvam de ponto de partida para a sua ampliação. 

 

1.1.4. Obstáculos à compreensão de conceitos 

Assim como é importante uma pesquisa que busque perceber as 

concepções e estratégias dos alunos para resolver e compreender 

determinados problemas ou conceitos, bem como é importante levantar os 

teoremas-em-ação e os conceitos-em-ação dos alunos, é igualmente importante 

perceber quais são os obstáculos que dificultam a compreensão dos conceitos 

por parte dos alunos ou que podem levar a reflexão e posterior desenvolvimento 

conceitual. 

Examinar os obstáculos é um modo diferente de olhar os erros. Certos 

erros recorrentes são resultado de concepções que, mesmo quando falsas, não 

são acidentes, mas formas de perceber o conhecimento, próprias do aluno ou 

daquela etapa do desenvolvimento. Duroux (1983) caracteriza os obstáculos 

como um conhecimento ou uma concepção, não uma falta de conhecimento. 

Este produz respostas adaptadas a um certo contexto, mas que não se aplica 

necessariamente a outros, este conhecimento resiste às contradições com as 

quais ele é confrontado.  

É importante pesquisadores e professores levarem em consideração os 

erros de alunos, pois estes podem evidenciar as concepções correntes dos 

alunos sobre determinados conceitos e evidenciarem obstáculos a 

desenvolvimentos. Assim, erros não devem ser desprezados, mas, sim, serem 

objetos de análise de reflexão – tanto por parte de professores, quanto de 

alunos. Além disso, pesquisadores também devem fazer dos erros objetos de 

investigação. 

Bachelard (1938) coloca que a construção do conhecimento não ocorre, 

necessariamente, de forma contínua e destaca os obstáculos epistemológicos 

como um importante aspecto a ser levado em consideração no desenvolvimento 

do conhecimento. Brousseau (1983) retoma as idéias de Bachelard sobre 
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obstáculos e amplia esta discussão, colocando que existem diferentes origens 

para os obstáculos, o que leva a formas diferentes de tratamento didático: (1) os 

de origem ontogenética, que aparecem pelas limitações do sujeito a um 

momento do seu desenvolvimento; (2) os de origem didática, que dependem de 

escolhas didáticas ou de um projeto educativo, resultantes, assim, de 

transposições didáticas; (3) os de origem epistemológica, que tiveram um papel 

importante no desenvolvimento histórico dos conhecimentos e cuja rejeição 

precisou ser integrada explicitamente no saber transmitido. Perrin-Glorian 

(1995) acrescenta a esta lista o obstáculo de origem cultural como aquele que 

corresponde a certas maneiras de pensar social e culturalmente. 

Como exemplo, pode-se pensar no contexto de aprendizagem dos 

números inteiros relativos. Em relação aos negativos, as crianças muito 

pequenas podem se recusar a aceitar números negativos por considerar ser 

impossível ter-se uma quantidade menor que zero – gerando obstáculos 

ontogenéticos. Obstáculos didáticos podem surgir quando crianças não aceitam 

negativos de tanto ouvir professores afirmarem: não se pode subtrair um número 

maior de um menor. E, epistemologicamente, houve dificuldade em aceitar o 

negativo, pois número lembra quantidade e o que seria uma quantidade negativa? 

Em relação aos obstáculos culturais, talvez em uma sociedade na qual não 

houvesse débitos, a compreensão de negativos fosse mais dificultada. Outro 

exemplo, para obstáculo cultural, poderia ser a representação social do “negativo”, 

como algo a ser evitado e a criança se questionar: como, se número é algo útil? 

Passando de um exemplo em números negativos para um exemplo com um 

tipo de problema combinatório, o produto cartesiano, pode-se pensar como 

obstáculo ontogenético quando crianças pequenas apresentam dificuldades no 

estabelecimento das relações lógicas de resolução de um problema por ainda não 

possuírem esquemas suficientes do ponto de vista piagetiano para compreendê-lo, 

como por exemplo, a dificuldade em realizar uma listagem sistemática de um 

elemento de A com cada elemento de B.  

Um obstáculo didático pode ser identificado quando, ao se deparar com um 

problema que não possui números em seu enunciado, os alunos afirmam que não é 

possível resolver porque não dá para determinar quantos se o problema não possui 
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números, como por exemplo: Na sala de aula da 2ª série João, Pedro, Igor, Beatriz, 

Clara e Manuela querem dançar quadrilha. Quantas são as possibilidades de 

formação de pares se todos os meninos dançarem com todas as meninas? Isso 

ocorre por quase sempre se apresentar nas aulas de Matemática exclusivamente 

problemas numéricos. Como outro obstáculo didático, pode-se pensar na dificuldade 

de ampliação das idéias multiplicativas devido à relação que a escola geralmente 

estabelece entre a adição de parcelas repetidas e a multiplicação, como, então, para 

o aluno, o produto cartesiano pode ser resolvido via multiplicação?  

O obstáculo epistemológico pode ser exemplificado com a mudança de 

paradigma no sentido da necessidade conceitual de perceber que, no caso da 

combinatória, a enumeração é mais do que mera contagem de casos isolados e, 

neste caso, passa a ser casos de casos, com a determinação de possibilidades 

sem necessariamente levantar todos os casos possíveis. Neste caso, o novo 

sentido de enumeração tornou necessária uma nova concepção para a 

superação deste obstáculo epistemológico.  

Como obstáculo cultural, pode-se tomar como exemplo o problema: Maria 

tem duas calças, uma amarela e uma preta e três blusas, uma cor de rosa, uma 

vermelha e uma azul. Quantas combinações de roupa ela pode fazer usando 

todas as calças e todas as blusas? Em problemas como este, muitas crianças 

que se recusam a enumerar todos os casos possíveis, afirmando que não é 

possível combinar amarelo com cor de rosa, por exemplo. 

É importante identificar os obstáculos e sua origem para que seja possível 

dar-lhes um tratamento didático adequado e para que possam, assim, favorecer 

a construção e desenvolvimento de conceitos. 

 

1.1.5. Discutindo termos utilizados neste trabalho 

Neste capítulo foram tratados alguns conceitos, os quais necessitam estar 

claros para que se possa compreender a argumentação aqui construída. Considera-

se importante colocar a compreensão que se tem neste trabalho sobre alguns 

termos aqui discutidos: conhecimentos, concepções, competências, conceitos-em-
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ação, teoremas-em-ação, conceitualizações, conceitos, situação, esquemas e a 

diferenciação ente invariantes do conceito e invariantes operatórios. 

Entende-se conhecimento como um saber a respeito de um tópico (que pode 

ser um conceito específico). O conhecimento de um tópico pode ser de diversas 

naturezas, tais como cognitiva, matemática, didática etc. Por exemplo, o 

conhecimento de um professor sobre a Análise Combinatória pode ser de distintas 

naturezas. Ele sabe que a Análise Combinatória é ensinada formalmente a partir do 

2º ano do Ensino Médio; que, dentre as diversas fórmulas ensinadas, a de 

permutações é: Pn = n!; que muitos alunos têm dificuldade em distinguir 

permutações, arranjos e combinações; e que ensinar Análise Combinatória a partir 

de contextos significativos desperta um maior interesse por parte dos alunos. 

Observa-se, assim, que o conhecimento deste professor possui naturezas distintas, 

tais como curricular, de formalização, cognitiva e didática. 

  No presente trabalho, entende-se concepção como a representação social 

que grupos de indivíduos têm sobre tópicos. Por exemplo, uma concepção que 

alguns alunos possuem sobre a Análise Combinatória é a de que é uma parte da 

Matemática que é interessante (por envolver situações práticas), mas que é ao 

mesmo tempo complexa (pois nem sempre é fácil distinguir permutações, de 

arranjos e de combinações). 

Competências são aqui entendidas como habilidades para alcance de 

objetivos específicos. Dessa forma, no ensino da Análise Combinatória, tem-se 

como um dos objetivos: desenvolver a competência dos alunos de distinguir, em 

situações práticas, permutações, arranjos e combinações para que possam aplicar 

procedimentos adequados a cada um destes tipos de problemas que envolvem 

raciocínio combinatório.  

Neste estudo, conceitos-em-ação referem-se ao uso prático de conceitos em 

processo de construção. Dessa forma, ao utilizar um conceito-em-ação não se tem 

consciência clara deste uso, mas sabe-se que para aquela situação distinta o 

conceito se aplica. Baseado em teoremas-em-ação, ou seja, premissas que 

constituem os conceitos-em-ação, situações podem ser resolvidas mesmo sem um 

pleno entendimento dos motivos pelos quais os mesmos se aplicam. Um aluno 
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pode, por exemplo, enumerar as possíveis permutações de três elementos (como as 

letras A, B e C) e, assim, evidenciar o uso prático deste conceito, mesmo sem ter 

consciência de seu conhecimento de permutações. Ao utilizar seu conceito-em-ação 

de permutações, o aluno pode listar sistematicamente: ABC, ACB, BAC, BCA, CAB 

e CBA, mas é possível que não saiba expressar como se faz para obter todas as 

possíveis permutações de elementos de um dado conjunto. 

No presente trabalho, conceitualizações referem-se à compreensão pessoal 

que indivíduos possuem de conceitos. As conceitualizações podem se modificar com 

o tempo, pois os indivíduos podem ter menor consciência de seus conhecimentos – 

como quando fazem uso de seus conceitos-em-ação – até uma maior 

conscientização dos conceitos sendo utilizado em distintas situações. Um exemplo 

poderia ser a conceitualização dos alunos do que seja um produto cartesiano. Esta 

conceitualização pode envolver aspectos menos ou mais formais do que os alunos 

conhecem sobre o conceito de produto cartesiano. 

Conceitos são neste trabalho compreendidos na forma definida por Vergnaud 

(1990), os quais são constituídos por significados, invariantes e representações. É 

importante destacar que o conceito existe independente de sujeitos particulares 

e a conceitualização é o pensar particular dos sujeitos sobre um conceito. 

Assim, entende-se no presente estudo que o conceito de combinatória envolve 

diferentes significados (tais como produto cartesiano, permutação, arranjo e 

combinação); possui invariantes distintos (relacionados às particularidades de 

cada significado), mas também propriedades gerais de enumeração sistemática, 

como evidenciadas no princípio fundamental da contagem9; e pode ser 

representada por meios diversificados (tais como desenhos, listagens, tabelas e 

árvores de possibilidades).10 

Sobre o termo situações também considera-se importante um 

esclarecimento sobre a compreensão que se tem neste trabalho. Situação é 

considerada um conjunto que envolve diversos conceitos (com seus respectivos 

significados, invariantes e representações simbólicas) e outros elementos envolvidos 

em uma situação-problema tais como contextos (monetário ou de medidas, por 

                                                           
9 O Princípio Fundamental da Contagem será tratado no Capítulo 3 deste trabalho. 
10 Os significados e os invariantes serão discutidos com maior detalhamento no Capítulo 3 desta tese. 
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exemplo), naturezas e grandezas de números (números naturais, relativos ou 

racionais, números grandes ou pequenos, ou ainda números maiores ou menores 

que um, dentre outras variações), uso ou não de material concreto e formas de 

interação (individual ou grupos pequenos e grandes, por exemplo), dentre outros 

aspectos a serem considerados. Não é uma situação-problema, esta faz parte dos 

elementos que compõem a situação. Tome-se como exemplo a seguinte situação: 

Resolvam a seguinte situação-problema em dupla e utilizando material concreto que 

foi entregue (figuras recortadas de meninos e meninas). Para a festa de São João 

da escola, tem 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? Tem-se aqui uma 

situação com o conceito de combinatória em seu significado de produto cartesiano, 

que contém os invariantes gerais da combinatória e específicos do produto 

cartesiano, que pode ser representado de diversas formas, utilizando-se como ponto 

de partida o material concreto, envolvendo números naturais e de menor ordem de 

grandeza. Nesta situação está inserida uma situação-problema com um contexto de 

dança, solicitada para ser resolvida em dupla, com material concreto. 

É importante diferenciar o que aqui está sendo denominado de invariantes 

do conceito dos invariantes operatórios. Os invariantes do conceito são 

propriedades relacionadas a um determinado conceito, as quais não variam, ou 

seja, independente da situação na qual o conceito está inserido ou da 

representação simbólica utilizada para o conceito, as propriedades permanecem 

inalteradas. Os invariantes operatórios são etapas para se chegar à 

conceitualização. Neste sentido, pode-se pensar nessas categorias dos 

invariantes operatórios como operações mentais, operações de pensamento, 

que não variam, que se mantém para a construção de um conceito, no qual 

passa-se de uma fase de uso inconsciente, que é um esquema, passando por 

etapas de maior conscientização até atingir a conceitualização, que é uma fase 

de uso mais consciente do conceito, podendo chegar a uma fase de 

compreender o próprio pensamento/conhecimento relacionado ao conceito, o 

que pode ser denominado de metacognição. Assim, os esquemas, os teoremas-

em-ação e os conceitos-em-ação são etapas no processo rumo à 

conceitualização. 
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Neste trabalho, portanto, buscar-se-á acompanhar os conhecimentos-em-

ação evidenciados pelos participantes do estudo na construção do raciocínio 

combinatório.  

 A partir desta discussão inicial sobre a formação de conceitos, no 

capítulo seguinte será discutida a resolução de problemas como eixo do 

desenvolvimento conceitual, objetivando introduzir a discussão sobre o campo 

conceitual das estruturas multiplicativas, no qual é incluída a combinatória – 

foco do presente estudo. 
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CAPÍTULO 2  

______________________ 
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A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E AS ESTRUTURAS MULTIPLICATIVAS 

 

         Neste capítulo serão discutidos os problemas como importantes no 

desenvolvimento conceitual. A partir da discussão sobre resolução de 

problemas, será discutido o campo conceitual das estruturas multiplicativas, 

enfatizando a classificação dos problemas apresentada por Nunes e Bryant 

(1997), pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) e por Vergnaud (1983, 

1991).  

  

         2.1. Situações-problema como eixo de desenvolvimento conceitual 

 

Para Vergnaud (1990) um problema se relaciona a qualquer situação, seja no 

âmbito escolar ou fora dele, que, na busca de sua solução, traz a necessidade de 

descobrir relações e de explorá-las, de elaborar hipóteses e verificar essas 

hipóteses. Ele defende que no caso do conhecimento matemático, o processo de 

elaboração de relações (sendo as binárias, terciárias ou quaternárias) por ele 

discutidas assume sentido ao fazer parte de estruturas mais amplas e complexas em 

momentos evolutivos posteriores (Vergnaud, 1990; 1991). Este estabelecimento de 

relações se torna possível em situações desafiadoras como as propostas em 

problemas. 

Vergnaud, a partir da Teoria dos Campos Conceituais, considera que 

existem muitos fatores que influenciam e interferem na formação e no 

desenvolvimento dos conceitos e que este desenvolvimento surge a partir de 

problemas a resolver. Ele afirma que é através de problemas para resolver que 

um conceito adquire sentido para o aprendiz (Vergnaud, 1990).  Portanto, é 

necessário que se ofereçam situações diversas para a resolução de problemas, 

para que, assim, os alunos possam fazer reflexões, a fim de estabelecerem 
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relações e para que se construam novas aprendizagens, ampliando suas redes 

de conhecimentos. 

A História mostra que os conceitos matemáticos surgiram e surgem a 

partir de necessidades humanas, sejam elas práticas ou teóricas. Neste sentido, 

como defendido nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN – (Brasil, 1997), 

a resolução de problemas, e não a definição de conceitos, deve ser o ponto de 

partida da atividade matemática. Assim, o aluno poderá fazer o papel do 

cientista, buscando descobrir a Matemática e, desta forma, construir conceitos. 

Os PCN (Brasil, 1997) defendem que conceitos, idéias e métodos devem ser 

abordados a partir da exploração de situações em que os alunos precisem 

desenvolver alguma estratégia para solucioná-las, afirmando que só há 

problema se o aluno for levado a interpretar o enunciado da questão e a 

estruturar a situação que lhe é apresentada. Desta forma, aproximações 

sucessivas ao conceito são construídas para resolver um certo tipo de 

problema. À semelhança de Vergnaud, os PCN afirmam que o aluno não 

constrói um conceito em resposta a um problema, mas constrói um campo de 

conceitos que se tornam significativos num campo de problemas. 

Na perspectiva do que Vergnaud defende, o que é problema para um aluno 

pode não ser, necessariamente, para outro. Assim, é importante que o professor 

esteja atento aos teoremas-em-ação e aos conceitos-em-ação desenvolvidos pelos 

alunos e explicitados, principalmente através de suas estratégias de resolução dos 

problemas propostos, o que possivelmente estará demonstrando o nível de 

conceitualização construído pelo aluno até então. Polya (1978) defende que o 

professor não desvende os segredos da resolução de um problema de uma vez - 

deixe os alunos darem palpites antes - deixe-os descobrir por si próprios, na medida 

do possível, ou seja, se os segredos forem desvendados de imediato, que desafio o 

aluno terá a vencer? Se os segredos forem todos desvendados, como os alunos 

poderão demonstrar suas estratégias de resolução e, consequentemente, sua forma 

de pensar e de conceitualizar, conhecer? 

Para Cavalcanti (2001), deve-se dispensar grande atenção aos diferentes 

modos pelos quais as crianças podem resolver problemas, pois este pode ser um 

caminho que contribui para que ocorra um processo de investigação por parte dos 
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professores em relação ao desempenho e às formas de aprender de seus alunos. 

Desta forma, a defesa em relação à explicitação das estratégias usadas pelos 

alunos para resolver problemas é um ponto forte para diferentes 

autores/pesquisadores.  

A maneira de apresentação de problemas pode gerar diferentes formas de 

representação e diferentes formas de resolução.  Para Nunes, Campos, Magina e 

Bryant (2001), a forma de apresentação dos problemas influencia o nível de sucesso 

dos alunos. Estes autores afirmam que os alunos têm mais sucesso com problemas 

apresentados de maneira prática, mas defendem que, apesar disso, é preciso 

trabalhar também com problemas apresentados de maneira esquemática, através de 

desenhos e instruções orais. 

Para que haja um pleno desenvolvimento dos conceitos, é importante 

trabalhar situações variadas dentro de um campo conceitual, ou seja, é necessário 

que se diversifiquem as situações nos termos colocados no capítulo anterior. Foi 

discutido anteriormente que as situações são compostas de conceitos com seus 

significados, invariantes e representações simbólicas, contextos e formas de 

apresentação e de proposição de resolução. Assim, se se modifica qualquer destes 

componentes, modifica-se também a situação, ou seja, se um problema é proposto a 

partir de um contexto monetário, a forma de pensar a sua solução pode ser diferente 

de um problema cujo contexto trata de jogo de futebol; se é proposto ao aluno que 

resolva o problema individualmente, é diferente de resolvê-lo em interação com um 

ou mais colegas, a interação, as trocas, as discussões geram reflexões diferentes 

das que ocorrem individualmente.  

Além de tudo o que foi anteriormente mencionado, o tipo de problema em 

termos de significado é uma variável importante no processo de resolução de um 

problema e de compreensão de um conceito, pois dependendo do problema o aluno 

se utiliza de relações lógicas diferentes, alguns são mais simples e outros mais 

complexos do ponto de vista do cálculo relacional (Vergnaud, 1991), ou seja, do 

ponto de vista da compreensão da lógica do problema. A forma de representar um 

problema também reflete a maneira como o aluno o está compreendendo além de 

ajudá-lo a compreender, o tipo de problema poderá também gerar formas diferentes 

de representação. Por estas razões, é necessário que a escola esteja atenta à 
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necessidade de diversificação das situações para que o aluno possa pensar sobre 

um determinado conceito a partir de diferentes perspectivas. Os diferentes 

invariantes envolvidos em um conceito, com suas relações e propriedades, também 

interferem na forma de compreensão por parte do aluno, pois se o aluno consegue 

percebê-los, a interpretação de um problema pode ser uma e se não há, ainda, 

consciência dos invariantes envolvidos no conceito, a maneira de lidar com o 

problema é outra. 

O significado envolvido no problema apresentado ao aluno também é uma 

forte variável que interfere na sua forma de interpretar, representar e solucionar a 

situação. Neste sentido, no próximo ponto serão discutidos os problemas que fazem 

parte do campo conceitual das estruturas multiplicativas, suas diferenças e 

diferentes formas de classificação. Este é o campo no qual se desenvolve o 

raciocínio combinatório e, portanto, foco deste estudo. 

 

2.2. O campo conceitual das Estruturas Multiplicativas 

   

No campo conceitual das estruturas multiplicativas, assim como em todo 

campo conceitual, o aluno não constrói um conceito em torno de um problema, 

mas constrói um campo de conceitos que lhes dão sentido num campo de 

problemas. Para Vergnaud (1991), o campo conceitual das estruturas 

multiplicativas consiste em todas as situações que podem ser analisadas como 

proporções simples e múltiplas, as quais podem ser resolvidas por multiplicação 

e/ou divisão. Ele afirma, ainda, que diferentes conceitos matemáticos estão 

relacionados a estas situações, entre eles estão as funções lineares e não-

lineares, espaços vetoriais, análise dimensional, número racional (em suas 

distintas formas: decimal, fração, razão, proporção), além da multiplicação e 

divisão, dentre outros.   

Os problemas multiplicativos são introduzidos de modo formal e 

sistemático na escola, geralmente, a partir da 2ª ou 3ª série, atuais 3º e 4º anos 

do Ensino Fundamental. Estas estruturas, usualmente, são apresentadas na 
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sala de aula e pelos livros didáticos como uma continuidade (uma extensão) da 

adição, sendo a multiplicação, então, vista como uma adição de parcelas 

repetidas. Entretanto, no presente estudo defende-se que embora 

multiplicações possam ser resolvidas via adição de parcelas repetidas, as bases 

de raciocínio destas operações são diferenciadas. 

De acordo com Nunes e Bryant (1997), a criança deve aprender a 

entender um conjunto inteiramente novo de sentidos de número e um novo 

conjunto de invariáveis relacionadas à multiplicação e à divisão e não mais à 

adição e subtração, pois as situações de raciocínio multiplicativo não envolvem 

ações de unir e separar, o pensar multiplicativo tem como base a 

correspondência um-a-muitos. É necessário reconhecer que a conexão entre 

multiplicação e adição não é conceitual e, sim, está centrada no processo de 

cálculo, ou seja, o cálculo da multiplicação pode ser feito usando-se a adição 

repetida porque a multiplicação é distributiva com relação à adição. Assim, em 

termos de procedimentos os conceitos se aproximam mas se diferenciam em 

termos de relações envolvidas. 

A argumentação de Nunes e Bryant (1997) está de acordo com a posição 

de Piaget e Szeminska (1971) que afirmam haver uma importante transformação 

qualitativa no pensamento das crianças quando elas entendem a multiplicação e 

a divisão.Nas estruturas aditivas a concepção básica é a relação parte-todo, 

enquanto as multiplicativas baseiam-se na correspondência um-para-muitos. 

Também no sentido de atentar para diferenças conceituais que possam 

existir, mesmo quando procedimentos de cálculo são iguais, Vergnaud (1991) 

defende que a ampliação da perspectiva conceitual de uma criança exige a 

competência para a realização do cálculo relacional que a capacita para a 

escolha da operação adequada ao que o problema propõe e para a realização 

do cálculo numérico correspondente. Os grifos se referem a uma diferenciação 

feita por Vergnaud, na qual é distinguido o cálculo numérico do cálculo 

relacional, como diferentes competências para a resolução de problemas e 

operações. Os cálculos numéricos são as resoluções dos algoritmos e outros 

procedimentos de cálculo propriamente ditos. Os cálculos relacionais envolvem 
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operações de pensamento necessárias para compreender as relações 

envolvidas na operação.  

A diversificação e a contextualização de situações colocadas para o aluno 

são importantes no sentido de ajudá-lo a operar e relacionar situações e 

aprendizagens de diferentes maneiras. Situações variadas podem auxiliar no 

desenvolvimento tanto de cálculos relacionais quanto de cálculos numéricos. 

Dentro de um mesmo contexto – como o de jogos, por exemplo – há variadas 

situações multiplicativas, tais como pontuação ponderada, divisão de equipes 

etc. As operações de multiplicação e divisão, por outro lado, se fazem presentes 

em diversos outros contextos – como compras e vendas e repartição de bens – 

nas quais variadas situações podem ser trabalhadas, além da ordem de 

grandeza dos números, que também é uma importante variável interferente na 

resolução dos problemas. Nestas situações, distintas relações entre dados 

(cálculos relacionais) e procedimentos de cálculo (cálculos numéricos) podem 

ser exploradas. 

O cálculo relacional característico das estruturas multiplicativas foi 

classificado diferentemente por alguns autores, mas a maioria das categorias 

apontadas se inter-relacionam – as quais serão vistas a seguir. 

   

2.2.1. Classificação de Nunes e Bryant 

Nunes e Bryant (1997) afirmam que há muitos níveis diferentes de 

raciocínio multiplicativo. Eles descrevem os seguintes tipos de problemas que 

envolvem diferentes lógicas para a estrutura multiplicativa: 

a)    Correspondência um-a-muitos: são situações que envolvem a 

idéia de proporção, trabalhando com a ação de replicar, na qual o 

número de replicações é conhecido como fator escalar. São 

apresentadas as seguintes formas de problemas: 
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a1) multiplicação 

Exemplo: Um trem tem 5 vagões, cada vagão tem 6 janelas. Quantas 

janelas tem o trem?  

  

a2) Problema inverso de multiplicação 

Exemplo: Carlos vai fazer aniversário. Cada amigo que vier à sua festa 

vai ganhar 3 balões. Ele comprou 18 balões. Quantos amigos ele pode 

convidar? 

  

a3) Produto Cartesiano 

Exemplo: Rita tem 3 saias e 4 blusas diferentes. Quantos trajes diferentes 

ela pode vestir mudando suas saias e blusas? 

  

b)     Relação entre variáveis – co-variação: relaciona duas ou mais 

variáveis e, à medida que o número de variáveis aumenta, aumenta 

também a complexidade do problema. A diferença entre este tipo de 

situação e a correspondência um-a-muitos é que neste as variáveis 

são quantidades contínuas (ex: preço/por quilo), enquanto no primeiro 

tipo, conjuntos são envolvidos (ex: rodas e carros). Em situações de 

co-variação, além do fator escalar (número de replicações), pode-se 

considerar o fator funcional (relação entre as variáveis), nos casos de 

cálculo de frações de unidade de medida. 

Exemplo: Meio quilo de açúcar custa R$ 0,80. Quanto custa um quilo? 
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Se você compra 20 vezes tanto açúcar, você deverá pagar 20 vezes tanto 

dinheiro. Diferentemente da relação um-a-muitos, a relação entre as duas 

variáveis não é mudada pelo número de replicações.  

  

c)    Distribuição: há três valores a serem considerados: o total, o 

número de receptores e a cota (ou o tamanho da distribuição). A cota 

e o número de receptores estão em relação inversa um com o outro: 

enquanto um cresce, o outro diminui, ou seja, quanto mais receptores, 

menor será a cota e vice-versa. 

Exemplo: Eu tenho 20 confeitos para distribuir para 5 crianças. Quantos 

confeitos cada uma receberá? 

Se se atentar cuidadosamente para a estrutura das proposições, pode-se 

defender que nesta classificação todos os tipos de problemas envolvem uma 

relação um-a-muitos, na qual o que varia é a posição do valor desconhecido. Os 

esquemas abaixo (para cada uma das situações-problema apresentadas acima) 

evidencia esta relação:  

a1) Número de vagões   Número de janelas 

 1    6   

   5       X 

 

 

a2) Número de amigos   Número de balões 

 1    3   

   X       18 
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a3) Número de saias      Número de blusas 

                combinando com 4  

      blusas  

 

 1    4   

 

   3      X 

 

 

 

         

          b)  Valor do açúcar           Quantidade de açúcar 

 

  R$ 0,80   ½ kg 

 

      X    1 kg 

 

 

 

 

c) Quantidade de            Quantidade de crianças 

              confeitos  

 

 20    5   

 

   X      1 
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2.2.2. Classificação dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

 De modo semelhante, os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil,1997) 

diferenciam quatro grupos de situações envolvendo problemas multiplicativos: 

comparativa, proporcionalidade, configuração retangular e combinatória. 

  

a)    Comparativa: é estabelecida uma comparação entre as 

quantidades trabalhadas.  

Exemplo: Rita tem R$ 15,00 e Marcelo tem o triplo dessa quantidade. 

Quanto tem Marcelo?  

  

b)   Proporcionalidade: envolve a idéia de proporção, comparando 

razões. 

Exemplo: Um prédio tem 7 andares. Em cada andar tem 5 janelas. 

Quantas janelas há neste prédio? 

  

c)    Configuração retangular: Associado à distribuição espacial. 

Pode envolver situações associadas ao cálculo da área.   

Exemplo: Na sala de aula as carteiras estão organizadas em 5 filas e 6 

colunas. Quantas carteiras há na sala? 

  

d)   Combinatória: Envolve situações que consistem basicamente 

em escolher e agrupar os elementos de um conjunto, ou seja, 

relaciona-se à idéia do Raciocínio Combinatório. 
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Exemplo: Para a festa de São João da minha rua temos 6 rapazes e 8 

moças para dançar a quadrilha. Quantos pares diferentes poderiam ser 

formados se todos os rapazes dançassem com todas as moças? 

  

Todos esses problemas apresentados com multiplicação trazem uma 

situação correspondente envolvendo a divisão. Como exemplo, tem-se nos 

problemas de combinatória: Para a festa de São João da minha rua, 

conseguiremos formar 48 pares, se todos os rapazes dançarem com todas as 

moças. Se são 6 rapazes, quantas são as moças?  

  

  2.2.3. Classificação de Vergnaud 

  Semelhantemente às classificações anteriormente apresentadas, Vergnaud 

(1983, 1991) descreve classes de problemas multiplicativos que envolvem relações 

ternárias e quaternárias: isomorfismo de medidas e produto de medidas11. Essas 

classes apresentam subdivisões, ou seja, subclasses de problemas. 

 

a) Os problemas de isomorfismo de medidas envolvem uma relação 

quaternária entre quantidades, duas delas são medidas de um tipo e as outras 

duas são medidas de outro tipo (a x b=c x d), envolvendo uma proporção direta 

simples entre esses dois espaços de medidas. 

  

b) Os problemas de produtos de medidas envolvem uma relação 

ternária, ou seja, entre três variáveis, das quais uma quantidade é o produto das 

outras duas, tanto no plano numérico quanto no plano dimensional. O produto 

de medidas é uma estrutura que consiste na composição cartesiana de duas 

                                                           
11 Nos tipos de problemas multiplicativos, Vergnaud também trata do tipo Proporções Múltiplas, 
porém este não será tratado no presente trabalho. 
 



65 
 

medidas para encontrar a terceira, como acontece com os problemas que 

envolvem volume, área e combinatória. 

No Quadro 1 apresentam-se os tipos de problemas, propostos por 

Vergnaud (1983, 1991) e exemplos destes tipos. 

Quadro 1: Tipos de problemas de estruturas multiplicativas 
propostos por Vergnaud (1983, 1991), com seus respectivos exemplos. 

  Isomorfismo Produto de medidas 

Multiplicação 

  

Tenho 3 caixas de chocolate. 

Em cada caixa há 12 

chocolates. Quantos 

chocolates eu tenho? 

  

Tenho 3 saias (verde, azul e 

amarela) e 2 blusas (branca 

e preta). Quantas 

combinações de roupas 

posso fazer, usando todas as 

blusas com todas as saias? 

Divisão 

  

Isomorfismo partição 

Paguei R$ 20,00 por 4 caixas 

de chocolate. Quanto custou 

cada caixa? 

  

Isomorfismo quotição 

Gabriel tem R$ 20,00 e quer 

comprar caixas de chocolate 

que custam R$ 5,00 cada 

uma. Quantas caixas ele 

pode comprar?  

  

Com as saias e as blusas 

que eu tenho, posso fazer 6 

combinações. Tenho 3 saias. 

Quantas são as blusas? 
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Existem complexidades diferentes de acordo com o tipo de problema. 

Estes problemas podem ser resolvidos via multiplicação ou divisão ou pela 

combinação das duas, porém, o que determina o grau de dificuldade do 

problema não é a aplicação de uma ou outra operação, mas a estrutura do 

problema. De acordo com Batista (2002), as classes de problemas descritas por 

Vergnaud se diferenciam em relação ao nível de dificuldade porque os 

problemas de isomorfismo podem ser resolvidos ora por um operador escalar, 

como, por exemplo, quando se estabelece a relação 1 carro: 4 rodas; 3 carros: x 

rodas, sabe-se que 1 está para 4, assim com 3 está para 12, ou seja 3 é 3 

vezes 1 e 12 é 3 vezes 4. Por um operador funcional (como, no mesmo exemplo 

anterior, 1 está para 4, assim como 3 está para 12, ou seja, 4 é 4 vezes 1, 

assim como 12 é 3 vezes 4), pois ora tem-se medidas no plano numérico ora no 

plano dimensional. Esse tipo é mais fácil de o aluno compreender. Abaixo este 

exemplo esquematizado:  

     x4 

    1                   4 

   x3    x3           Escalar 

    2                   X     

     x4 

                  Funcional 

 

Os problemas do tipo produto de medidas não são fáceis de analisar, pois 

envolvem duas medidas distintas e tem-se que encontrar uma terceira medida 

diferente das outras duas. Assim, os problemas de produtos de medidas são 

mais complexos do que os problemas de isomorfismo de medidas.  

          Vergnaud (1991) afirma que o esquema mais natural para representar a 

relação existente nos problemas de produto de medidas é o quadro cartesiano, 
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pois, para ele, de fato é a noção de produto cartesiano que explica a estrutura 

do produto de medidas. Portanto, embora cada uma das três perspectivas aqui 

apresentadas denominem estes problemas de uma forma (produto cartesiano, 

para Nunes e Bryant (1997); combinatória, para os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (1997); e produto de medidas, para Vergnaud (1983, 1991)), neste 

trabalho estes problemas serão denominados de produto cartesiano. 

As classificações acima discutidas tratam da combinatória apenas com 

problemas com significado de produto cartesiano, porém, além dessas 

classificações, nas quais está envolvido o Raciocínio Combinatório, quando 

tratam de Produto de Medidas (Vergnaud, 1983, 1991), de Produto Cartesiano 

(Nunes e Bryant, 1997) e de Combinatória (PCN, Brasil, 1997), no presente 

trabalho tratam-se dos problemas de arranjo, combinação e permutação, 

colocando-os em uma única classificação, a qual está organizada da seguinte 

forma:  

Problemas de Raciocínio Combinatório12: 

• Produto cartesiano 

• Arranjo 

• Combinação 

• Permutação 

  

Apesar destas diferentes classificações e definições de problemas 

combinatórios existirem, realizou-se uma nova classificação que atendesse aos 

objetivos do presente estudo. Assim, considerou-se como constituintes de 

situações combinatórias tanto o produto cartesiano (visado nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental) quanto arranjos, combinações e permutações (enfatizados 

no Ensino Médio). 

                                                           
12 A discussão e definição de cada um desses significados de problemas serão feitas no próximo 
capítulo. 
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Muitos estudos foram realizados no sentido de verificar o 

desenvolvimento do raciocínio combinatório em diferentes idades e níveis de 

escolaridade, porém não foram feitos, como será visto no próximo capítulo, 

estudos que avaliassem todos esses tipos de problemas e nem que 

examinassem o desenvolvimento do raciocínio combinatório durante um período 

longo de escolaridade. 
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CAPÍTULO 3  

______________________ 
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O RACIOCÍNIO COMBINATÓRIO 

 

Neste capítulo serão discutidos aspectos referentes ao raciocínio 

combinatório, tais como os conceitos relacionados a esta forma de pensar e um 

breve histórico do desenvolvimento do conceito de combinatória bem como a 

definição de raciocínio combinatório defendida neste trabalho.  Nesta mesma seção, 

relacionada aos conceitos e definições, há um subitem que trata especificamente 

dos tipos de problemas que envolvem raciocínio combinatório: produto cartesiano, 

permutação, arranjo e combinação, no qual discutem-se os significados e os 

invariantes de cada tipo de problema, com algumas possibilidades de resolução, 

além das possibilidades de representação simbólica. Na seção seguinte trata-se da 

relação da escola com a combinatória, discutindo-se o que se propõe e o que se 

trabalha na escola. Em seguida, são discutidos níveis de desempenho em raciocínio 

combinatório, colocando-se o que Inhelder e Piaget (1955) discutem acerca do 

desenvolvimento de crianças e adolescentes em relação aos problemas de 

permutação e o que Soares e Moro (2006) discutem sobre os níveis de 

desenvolvimento de alunos ao resolverem problemas de produto cartesiano. A 

última seção discute resultados de inúmeros trabalhos referentes ao raciocínio 

combinatório, organizados a partir dos seguintes pontos: (1)  desempenho de 

alunos dos anos iniciais do Ensino Básico; (2)  desempenho de alunos dos anos 

finais do Ensino Básico; (3) desempenho  de adultos; (4) pesquisas 

relacionadas à formação e à prática docente; e (5) pesquisas sobre a utilização 

de diferentes recursos didáticos no trabalho com o raciocínio combinatório. 

 

3.1. Conceitos/definições 

  

Segundo Vazquez e Noguti (2004), a teoria combinatória apareceu como 

um capítulo novo da Matemática em fins do século XVII e dentro de poucos 

anos três notáveis livros surgiram: Traité du triangle arithmétique (escrito em 

1654 e publicado em 1665) de Pascal, Dissertatio de arte combinatória (1666) 
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de Leibniz e Ars magna sciendi sive combinatoria (1669) de Athanasius Kircher. 

A temática também se fez presente nos trabalhos de Wallis (1673), Frénicle de 

Bessy (1693), J. Bernoulli (1713) e De Moivre (1718). Neste período, Leibniz 

descreveu a combinatória como sendo o estudo da colocação, ordenação e 

escolha de objetos.  

Batanero, Godino e Navarro-Pelayo (1997) colocam que Bernoulli, em 

1713, define a combinatória como a arte de enumerar todas as maneiras 

possíveis em que um número dado de objetos pode ser misturado e combinado 

de modo que não falte nenhum. Em 1818, Nicholson definiu-a como o ramo da 

Matemática que ensina a averiguar e expor todas as possíveis formas através 

das quais um dado número de objetos pode ser associado e misturado entre si. 

Batanero et al. (1997) afirmam que para Hart (1991) combinatória é a 

Matemática da contagem. Para Rosa (2004), combinatória pode ser definida 

como o ramo da Matemática que permite resolver problemas em que é 

necessário escolher e organizar os objetos de um conjunto, ou seja, é a parte 

da Matemática em que se estudam as técnicas de contagem de agrupamentos 

que podem ser feitos com elementos de um dado conjunto.  

A combinatória é conhecida como a arte de contar. Uma das primeiras 

aprendizagens matemáticas da criança é contar os elementos de diferentes 

conjuntos, ou seja, enumerar esses elementos para determinar quantos são. A 

combinatória, como um tipo de contagem, exige que seja superada a simples 

idéia de enumeração de elementos de um conjunto para se passar à contagem 

de grupos de objetos, ou seja, de subconjuntos, tendo como base o raciocínio 

multiplicativo (Morgado, Pitombeira de Carvalho, Carvalho e Fernandez, 1991). 

Morgado et al. (1991) afirmam que pode-se dizer que a Análise 

Combinatória é a parte da Matemática que analisa estruturas e relações 

discretas. Eles destacam dois tipos de problemas freqüentes em Análise 

Combinatória: (1) demonstrar a existência de subconjuntos de elementos de um 

conjunto finito dado e que satisfazem certas condições e (2) contar ou classificar 

os subconjuntos de um conjunto finito e que satisfazem certas condições dadas. 
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Merayo (2001) afirma que a Análise Combinatória é a técnica de saber 

quantos objetos há em um conjunto sem realmente ter que contá-los, porque 

essa técnica não necessita listar ou enumerar todos os elementos que formam o 

conjunto. Dessa maneira, a contagem na Análise Combinatória não é vista 

meramente como enumeração direta de elementos, mas como determinação de 

possibilidades sem necessariamente enumerar todos os casos possíveis. 

A utilidade da Análise Combinatória vai além da Matemática Teórica e dos 

trabalhos em sala de aula. Segundo Guirado e Cardoso (2007), apesar de ter 

sua origem nos jogos de azar tais como lançamentos de dados e jogos de carta, 

ao longo do tempo a Análise Combinatória sofreu intenso desenvolvimento e hoje 

seus métodos são aplicados em diversas áreas como no cálculo das 

probabilidades, em problemas de transporte, de confecção de horários, de 

elaboração de planos de produção, de programação linear, de estatística, de 

teoria da informação, de biologia molecular, de economia, de lógica, etc. Além 

disso, esses métodos são também utilizados em problemas de Matemática 

Pura, como na teoria dos grupos e de representações, no estudo dos 

fundamentos da Geometria, nas álgebras não associativas, etc. 

Portanto, a combinatória nos permite quantificar conjuntos ou subconjuntos de 

objetos ou de situações, selecionados a partir de um conjunto dado, ou seja, a partir 

de determinadas estratégias ou de determinadas fórmulas, pode-se saber quantos 

elementos ou quantos eventos são possíveis numa dada situação, sem 

necessariamente ter que contá-los um a um. Assim, no presente estudo, entende-se 

o raciocínio combinatório como um tipo de pensamento que envolve contagem, mas 

que vai além da enumeração de elementos de um conjunto. Na combinatória 

contam-se, baseando-se no raciocínio multiplicativo, grupos de possibilidades, 

através de uma ação sistemática, seja pelo uso de fórmula, seja pelo 

desenvolvimento de uma estratégia que dê conta de atender aos requisitos desses 

tipos de problemas, como a constituição de agrupamentos, a determinação de 

possibilidades e sua contagem. Assim, a Análise Combinatória é a parte da 

Matemática que estuda os agrupamentos a partir de alguns critérios; a combinatória 

é o assunto referente a esta parte da Matemática e que está diretamente 

relacionada com os problemas de produto cartesiano, permutação, arranjo e 
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combinação; o raciocínio combinatório é a forma de pensar referente à combinatória; 

e combinação é um dos significados dos problemas de combinatória, juntamente 

com arranjo, produto cartesiano e permutação.  

 

3.1.1. Produto cartesiano, permutação, arranjo, combinação  

Neste item serão discutidas as definições dos problemas que envolvem o 

raciocínio combinatório, seus invariantes e suas possíveis formas de resolução, 

tanto através de métodos mais informais, como através do princípio fundamental 

da contagem (PFC), além de detalhar uma das contribuições teóricas do 

presente trabalho: a organização dos problemas que envolvem raciocínio 

combinatório em uma única classificação. 

A Matemática fornece algumas formas de solução que nos permitem 

resolver uma grande quantidade de problemas de Análise Combinatória. A 

combinatória assume os seguintes significados13: produtos cartesianos, 

combinações, arranjos e permutações, os quais podem ser solucionados, dentre 

outras formas, através do princípio fundamental da contagem.  

Apesar de no presente estudo não ser tratado especificamente o princípio 

fundamental da contagem, considera-se que é importante trazer a sua definição, 

principalmente porque este é um princípio implícito na resolução de todos os 

tipos de problema que envolvem raciocínio combinatório.  Assim, segundo Smole 

e Diniz (2003), o princípio fundamental da contagem é a idéia básica para a 

resolução desses problemas. 

Suponhamos que um evento seja constituído de duas etapas sucessivas. A 
1ª etapa pode ser realizada de n maneiras distintas. Para cada uma dessas 
possibilidades, a 2ª etapa pode ser realizada de m maneiras distintas. 
Então, o número de possibilidades de se efetuar a ação completa é dado 
por n x m. Esse princípio pode ser generalizado para ações constituídas de 
mais de duas etapas sucessivas. (IEZZI, DOLCE, DEGENSZAJN, PÉRIGO 
e ALMEIDA, 2004, p. 307) 

                                                           
13 É importante deixar claro que quando neste trabalho se refere aos tipos de problemas de 
combinatória está se referindo a significados de problemas de combinatória, ou seja, tipos de 
problemas estão aqui considerados em termos de diferentes significados que a combinatória 
pode assumir. Cada um dos significados possui invariantes diferentes, mas são todos 
problemas combinatórios porque possuem a característica de levantamento de possibilidades – 
por contagem direta ou indireta. 
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A seguir, tem-se a discussão específica referente aos problemas de arranjo, 

permutação, combinação e produto cartesiano, na qual são colocados exemplos de 

resolução através do principio fundamental da contagem. 

 

Arranjo, permutação e combinação são definidos da seguinte forma: 

Seja um conjunto de m elementos distintos. Recebem o nome de arranjo 
de ordem n desses m elementos, a todo grupo ordenado formado por n 
elementos tomados dos m, de tal maneira que dois grupos são 
considerados distintos se diferem em algum de seus elementos ou bem, se 
tendo os mesmos elementos, diferem pela ordem em que estão colocados 
(p.236)... Permutação de m objetos distintos, qualquer agrupamento 
desses objetos que difere um do outro unicamente pela ordem de colocação 
de seus objetos (p.241)... Seja um conjunto formado por m elementos 
distintos. Recebe o nome de combinação de ordem n desses m elementos, 
cada grupo formado por n elementos tomado dos m, tal que duas 
combinações se consideram distintas se diferem em algum de seus 
elementos. Nesta ordenação não influi a ordem de colocação, isto quer 
dizer que, dois agrupamentos são iguais se contêm os mesmos elementos, 
ainda que colocados em distinta ordem (p. 269). (MERAYO, 2001, pp. 236- 
269). 

 

O outro tipo de problema combinatório aqui discutido é o produto 

cartesiano. De acordo com Bottion e Pereira (2006), o produto cartesiano pode 

ser assim definido: Dados os conjuntos A e B, chama-se de produto cartesiano de 

A por B, nesta ordem, ao conjunto de todos os pares ordenados (x,y), no qual cada 

elemento x do conjunto A associa-se a cada um dos elementos y do conjunto B.  

Baseado em Merayo (2001) e classificações anteriores (Nunes e Bryant, 

1997; Vergnaud, 1983 e 1991 e PCN, 1997), o presente trabalho classifica os 

problemas que envolvem raciocínio combinatório em uma organização única – 

não utilizada em nenhum estudo anterior. Alguns autores se referem 

exclusivamente ao produto cartesiano quando tratam de problemas 

combinatórios e outros referem-se exclusivamente a arranjos, combinações e 

permutações. Na presente tese, os quatro tipos de problemas foram 

considerados como característicos do pensamento combinatório, contribuindo, 

dessa forma, para a reflexão teórica da necessidade de se considerar este 
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conjunto de problemas no ensino e aprendizagem da combinatória no Ensino 

Básico. A classificação dos problemas básicos que envolvem raciocínio 

combinatório trabalhados no Ensino Fundamental e Médio organizados neste 

estudo é: produto cartesiano, permutação, arranjo e combinação. 

A seguir estão colocados os tipos de problemas, ou seja, significados 

presentes na combinatória, com seus exemplos, algumas possíveis formas de 

resolução e a resolução através do princípio fundamental da contagem. 

• Produto Cartesiano (Nunes e Bryant, 1997), Produto de Medidas 
(Vergnaud, 1983, 1991) ou Combinatória (PCN,  1997), os quais são 

considerados ao longo da tese como tipo único: 

Ex.: Para a festa de São João da escola, tem 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? 

 

Numa solução menos formal pode-se listar as possibilidades todas até a 

aproximação mais formal do uso do produto 3 x 4 = 12. Soluções intermediárias 

podem ser utilizadas, como listar os casais possíveis para um menino (Pedro com 

Maria, com Luíza, com Clara e com Beatriz), observando serem quatro as 

possibilidades para cada menino e, sendo três os meninos, resultará em 12 

possibilidades. Através do princípio fundamental da contagem, o evento da escolha 

de casais pode ser resolvido da seguinte forma: para a primeira etapa do evento, ou 

seja, a escolha do menino, há três possibilidades e para a segunda etapa – a 

escolha da menina – há quatro possibilidades. Dessa forma, o número total de 

possibilidades do evento é o produto 3 x 4, resultando em 12 possíveis formas de 

combinar três meninos com quatro meninas. 
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• Permutação 

Ex.: Calcule o número de anagramas da palavra AMOR. 

Numa solução menos formal pode-se listar todas as possibilidades, partindo 

do A, depois todas as possibilidades partindo do M, todas as possibilidades partindo 

do O e, por fim, todas as possibilidades partindo do R. Em uma estratégia em que o 

aluno percebe a relação com a multiplicação, ele pode iniciar listando as 

possibilidades do A, depois as possibilidades do M e então perceber que se são seis 

possibilidades para A e se são seis possibilidades para M, logicamente pode 

generalizar e multiplicar 6 possibilidades de cada letra por 4 (as quatro letras da 

palavra amor), o que resultará em 24 possibilidades. Através do princípio 

fundamental da contagem, em uma solução mais formal, seria necessária a 

determinação do número de possibilidades de cada uma de quatro etapas como 

apresentado abaixo:  

________ ________ ________ ________ 

1ª etapa 2ª etapa 3ª etapa 4ª etapa 

São quatro as etapas deste evento, ou seja, a escolha da primeira, 

segunda, terceira e quarta letras. Para a escolha da primeira letra (1ª etapa do 

evento), há quatro possibilidades (as letras A-M-O-R). Tendo escolhido qualquer 

uma destas letras, restam três possibilidades para a segunda etapa, duas 

possibilidades para a terceira etapa e apenas uma possibilidade para a última 

etapa do evento. Dessa forma, a solução por meio do princípio fundamental da 

contagem seria 4 x 3 x 2 x 1 = 24. 

 

• Arranjo 

Ex.: O quadrangular final da Copa do Mundo será disputado pelas 

seguintes seleções: Brasil, França, Alemanha e Argentina. De quantas 

maneiras distintas podemos ter os três primeiros colocados?  
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Uma solução menos formal pode ser encontrada listando-se a possibilidade 

de um primeiro colocado combinado com os possíveis segundo e terceiro lugares. 

Em seguida substituir-se-ia o primeiro colocado por outra possibilidade e nova 

listagem de combinações surgiria até esgotar as possíveis combinações. Em uma 

solução mais formal, através do princípio fundamental da contagem, pode-se pensar 

que para a escolha do 1º colocado existem quatro possibilidades, para cada uma 

delas tem-se três possibilidades de escolher o 2º colocado e para cada escolha feita 

para o 1º e o 2º colocados, tem-se duas possibilidades de escolher o terceiro 

colocado, ou seja, 4 x 3 x 2 = 24 possibilidades ao todo. Assim, a solução deste 

problema, formar maneiras distintas de ter os três primeiros colocados na Copa do 

Mundo, pode ser uma ação constituída de três etapas sucessivas: 

(1ª) escolha do primeiro lugar: têm-se quatro possibilidades; 

(2ª) escolha do segundo lugar: como não pode haver repetição, deve-

se escolher uma seleção diferente da que foi escolhida para o primeiro 

lugar. Assim, são três possibilidades; 

(3ª) escolha do terceiro lugar: deve-se ter uma seleção diferente das 

duas anteriores (primeiro e segundo lugar). Assim, há apenas duas 

possibilidades.  

Pelo princípio fundamental da contagem, o resultado procurado é 4 x 3 

x 2 = 24 

 

• Combinação 

Ex.: Três alunos (Mário, Raul e Júnior) participam de um concurso em que 

serão sorteadas duas bicicletas. Quantos resultados diferentes podem ser 

obtidos no concurso?  

Em uma solução menos formal o aluno poderia listar Mário/Raul, Mário/Júnior 

e Raul/Júnior, percebendo que as combinações Raul/Mário, Júnior/Mário e 

Júnior/Raul já existem. 
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Para a primeira bicicleta há três possibilidades de ganhadores, para a 

segunda bicicleta há possibilidade de dois ganhadores, uma vez que um dos 

participantes já ganhou a primeira bicicleta. Haveria, assim, seis possibilidades de 

combinar os três participantes do sorteio. Estas seis possibilidades são iguais duas a 

duas, ou seja, Júnior e Mário ganharam a primeira e a segunda bicicletas 

respectivamente equivale a Mário e Júnior ganharem as bicicletas. Assim, o total de 

possibilidades deverá ser dividido por dois, resultando em três maneiras distintas 

das duas bicicletas serem sorteadas entre três pessoas.  

Optou-se aqui por colocar todos estes exemplos com o princípio fundamental 

da contagem para que se possa perceber que este princípio é uma forma de 

resolver problemas que envolvem raciocínio combinatório e não um tipo específico 

de problema combinatório.  

Adotando-se uma perspectiva baseada na teoria proposta por Vergnaud, para 

cada um dos significados acima discutidos (produto cartesiano, permutação, arranjo 

e combinação), tem-se, dentre possíveis outros, os seguintes invariantes do 

conceito, ou seja, relações e propriedades que se mantém constantes:  

 

Produto cartesiano 

•  Dado dois (ou mais) conjuntos distintos, os mesmos serão 

combinados para formar um novo conjunto. 

•  A natureza dos conjuntos é distinta do novo conjunto formado. 

O que caracteriza estes problemas é que dois ou mais conjuntos disjuntos 

(neste caso, o de meninos e o de meninas) são combinados para formarem um 

terceiro conjunto (o de pares na quadrilha). No exemplo anterior observa-se que os 

conjuntos de meninos é distinto dos das meninas e um novo conjunto de terceira 

natureza (de casais para dançar a quadrilha) é formado.  
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Permutação simples (sem repetição) 

• Todos os elementos do conjunto serão usados, cada um 

apenas uma vez (especificamente para os casos sem 

repetição); 

• A ordem dos elementos gera novas possibilidades. 

O que caracteriza esses problemas é que todos os elementos são usados em 

diferentes ordens para formar as permutações, pois dado, por exemplo, um conjunto 

de quatro elementos distintos (como A-M-O-R), são usados todos os quatro 

elementos para formar as sequências ordenadas. Para formar todas as permutações 

com as letras da palavra AMOR todas as quatro letras devem ser usadas e quando 

a ordem dos elementos é modificada, novas possibilidades são geradas, por 

exemplo, AMOR é diferente de AOMR, que é diferente de AMRO.  

 

Arranjos simples (sem repetição) 

• Tendo n elementos, poderão ser formados agrupamentos 

ordenados de 1 elemento, 2 elementos, 3 elementos.... p 

elementos, com  0 < p < n, sendo p e n números naturais; 

• A ordem dos elementos gera novas possibilidades. 

O que caracteriza esses problemas é que de um grupo maior (Brasil, França, 

Alemanha e Argentina, por exemplo), alguns subgrupos são organizados e a ordem 

dos elementos gera novas possibilidades, é importante na composição das 

possibilidades, ou seja, a organização Brasil, Alemanha, Argentina é diferente de 

Brasil, Argentina e Alemanha. No exemplo das semifinais da Copa do Mundo, tem-

se quatro seleções e busca-se saber quantas são as possibilidades de ter-se os três 

primeiros colocados, de modo que das quatro possibilidades, para cada 

organização, são escolhidas três e a forma como se ordenam esses elementos ou 

essas colocações gera possibilidades diferentes.  
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Combinações simples (sem repetição) 

• Tendo n elementos, poderão ser formados agrupamentos 

ordenados de 1 elemento, 2 elementos, 3 elementos.... p 

elementos, com  0< p < n, p e n naturais; 

• A ordem dos elementos não gera novas possibilidades. 

De forma semelhante aos problemas de arranjo, tem-se um conjunto maior e 

dele são retiradas possibilidades para formar subconjuntos, porém, de forma 

diferente, a ordem dos elementos não gera novas possibilidades, como, por 

exemplo, a comissão formada por Nívea, Pedro, Roberto, Sandra e Vítor é a mesma 

formada por Pedro, Roberto, Vítor, Sandra e Nívea. 

Os problemas podem ser resolvidos por meio de diferentes formas de 

representação: desenhos, listagens, árvores de possibilidades, tabelas, fórmulas, 

dentre outras. As diferentes formas de representação simbólica ocorrem tanto no 

que se refere às soluções apresentadas pelos alunos quanto na proposição da 

questão. 

Objetivando sintetizar a discussão anterior sobre significados, invariantes 

e representações simbólicas da Combinatória, apresenta-se a seguir o Quadro 

2, no qual relacionam-se os tipos de problemas categorizados neste trabalho, 

exemplos de situações-problema, os invariantes associados ao tipo de problema 

e as fórmulas correspondentes. 

São compreendidos, neste estudo, como formais os procedimentos que 

são algorítmicos. Um algoritmo é uma sequência de instruções definidas como 

passos necessários para realizar uma tarefa, como, por exemplo, as fórmulas, 

no caso da Combinatória. Um algoritmo corretamente executado não irá resolver 

um problema se estiver implementado incorretamente ou se não for apropriado 

ao problema. Assim, acredita-se aqui que as fórmulas são um ponto de chegada 

e não um ponto de partida, ou seja, não é possível desprezar o uso de fórmulas, 

uma vez que elas são uma possibilidade de resolução de modo mais econômico 

e seguro, no entanto, defende-se aqui que antes da formalização é necessário 

um longo processo de compreensão de resolução dos problemas através da 
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utilização de diferentes estratégias, na busca de compreender o que o problema 

solicita, ou seja, compreender o seu cálculo relacional. 

 

Quadro 2. Caracterização dos tipos de problemas  que envolvem raciocínio 
combinatório (segundo Pessoa e Borba, 2008, 2009) a partir de exemplos de 

situações-problema, de invariantes e de fórmulas correspondentes. 
  Exemplos de 

Situações-
problema

Invariantes Representação em 
Fórmulas 

Pr
od

ut
o 

C
ar

te
si

an
o 

Para a festa de São 
João da escola, tem 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? 

- Dado dois (ou mais) 
conjuntos distintos (com n e 
com p elementos), os 
mesmos serão combinados 
para formar um novo 
conjunto. 

- A natureza dos conjuntos 
é distinta do novo conjunto. 

 PC = n x p 

Pe
rm

ut
aç

ã
o 

si
m

pl
es

 
(s

em
 

re
pe

tiç
ão

) Calcule o número de 
anagramas da 
palavra AMOR. 

  

- Todos os n elementos do 
conjunto serão usados; 

- A ordem dos elementos 
gera novas possibilidades. 

Pn = An,n =       n!___ = n! = n! 
                   (n – n)!      0! 
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O quadrangular final 
da Copa do Mundo 
será disputado pelas 
seguintes seleções: 
Brasil, França, 
Alemanha e 
Argentina. De 
quantas maneiras 
distintas podemos ter 
os três primeiros 
colocados? 

- Tendo n elementos, 
poderão ser formados 
agrupamentos ordenados 
de 1 elemento, 2 elementos, 
3 elementos.... p elementos, 
com  0< p < n 

- A ordem dos elementos 
gera novas possibilidades. 

An,p =      n!___ 
          (n – p)!   

  

n≥p 
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Uma escola tem 9 
professores, dos 
quais 5 devem 
representar a escola 
em um congresso. 
Quantos grupos de 5 
professores pode-se 
formar? 

- Tendo n elementos, 
poderão ser formados 
agrupamentos ordenados 
de 1 elemento, 2 elementos, 
3 elementos.... p elementos, 
com  0< p < n 

- A ordem dos elementos 
não gera novas 
possibilidades. 

Cn,p =    An,p  =      n!____        
            Pp        p!  (n – p)!   

  

n ≥ p    

 

As definições colocadas sobre os significados de Combinatória dos 

problemas se referem à contagem dos agrupamentos simples, ou seja, dos 
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grupos em que não há repetição de nenhum elemento. É necessário pensar 

também nos agrupamentos com repetição, nos quais há um acréscimo no 

número de agrupamentos simples correspondente à contagem dos 

agrupamentos com repetição. As repetições nos arranjos, nas permutações e 

nas combinações significam que se pode tomar o mesmo elemento mais de uma 

vez na composição de um mesmo agrupamento. No caso das permutações 

pode-se ter, por exemplo, o número de anagramas que se pode formar com as 

letras de AMOR podendo-se repetir letras. Teríamos, então, que incluir AAAA, 

AAAM, AAAO, AAAR, AMAR etc. O número de possibilidades aumenta 

consideravelmente havendo a possibilidade de repetição dos elementos. Neste 

caso particular, utilizando-se o principio fundamental da contagem, ter-se-ia 

para as quatro etapas do evento (a escolha de cada uma das quatro letras) o 

produto: 4 x 4 x 4 x 4, ou seja, 256 maneiras distintas de agrupar as quatro 

letras. As mesmas análises são possíveis com arranjos e combinações, que 

podem também levar em conta eventos com elementos repetidos. 

Batanero, Godino e Navarro-Pelayo (1997) afirmam que o espaço 

combinatório é muito mais amplo do que simplesmente resolver a permutação, o 

arranjo e os problemas de combinação. Eles colocam três categorias diferentes 

de problemas combinatórios: os problemas de existência – trata-se de observar 

se um problema dado tem uma possível solução ou não; os problemas de 

contagem – investigar quantas soluções podem existir para problemas com 

soluções conhecidas; os problemas de optimização – centram-se em encontrar 

uma melhor solução para um problema particular. Além disso, acrescentam os 

problemas de enumeração, descritos por Bernoulli, que tratam de produzir um 

procedimento para sistematicamente listar todas as soluções para um problema 

dado. 

Além disso, nos estudos de combinatória é preciso levar em consideração 

a diferenciação entre os princípios aditivo e multiplicativo. De acordo com 

Merayo (2001), o princípio aditivo pode ser assim pensado: suponha que A e B 

são dois conjuntos disjuntos, se o conjunto A pode realizar-se de m maneiras e 

o conjunto B de n maneiras, então o conjunto A ou o conjunto B poderá realizar-

se de m + n maneiras distintas. O princípio multiplicativo pode ser pensado 
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dessa forma: seja C um conjunto que possa ser decomposto em duas etapas 

sucessivas A e B independentes entre si, suponhamos que a etapa A possa se 

realizar de m maneiras, e que a B possa se realizar de n maneiras 

independentes de qual seja o resultado obtido na etapa A. Então, o conjunto 

poderá se realizar de m x n maneiras distintas seguindo todas as formas 

possíveis das duas etapas citadas. Um possível exemplo que ilustra esta 

diferenciação entre princípios aditivo e multiplicativo seria: Se há dois prédios 

conjugados (A e B) que levam de uma rua a outra (Rua Matias de Albuquerque 

e Rua Nova) e no primeiro prédio (A) há 3 entradas e 2 saídas e no segundo 

prédio (B) há 4 entradas e 5 saídas, de quantas maneiras diferentes se pode 

passar de uma rua a outra, entrando e saindo por um dos dois prédios? A 

solução seria dada por (3x2) + (4x5), denotando que as multiplicações indicam 

as saídas e entradas em cada prédio e a adição indica que se deve escolher um 

prédio ou outro para entrar e sair.  Ver esquema a seguir: 

Rua Matias de Albuquerque 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 
Rua Nova 

PRÉDIO A PRÉDIO B
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Portanto, como foi visto, há outras possíveis classificações ou aspectos 

diferenciadores dos problemas combinatórios. O presente estudo, porém, tratará 

dos problemas de produto cartesiano, arranjo, permutação e combinação, como 

exemplificados acima, com agrupamentos simples, sem repetição. Nos 

problemas apresentados solicitava-se a contagem de possibilidades (não 

necessariamente a enumeração das mesmas) e apenas o princípio multiplicativo 

era suficiente, ou seja, não havia escolhas alternativas de um evento ou de 

outro.  

  

3.2. O Raciocínio Combinatório e a escola 

 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1997) no 

decorrer dos primeiros ciclos do Ensino Fundamental os alunos devem ser 

levados a desenvolver a familiarização com a contagem de agrupamentos, de 

maneira informal e direta, fazendo, por exemplo, uma lista de todos os 

agrupamentos possíveis para depois contá-los. Além disso, como já foi discutido 

na introdução deste trabalho, os PCN sugerem que, desde os ciclos iniciais de 

escolaridade os problemas que envolvem combinações, arranjos, permutações 

e o princípio multiplicativo da contagem devem ser trabalhados.  

Ainda de acordo com os PCN (Brasil, 1997), a contagem, ao mesmo 

tempo que possibilita uma abordagem mais completa da probabilidade por si só, 

permite o desenvolvimento de uma nova forma de pensar em Matemática, 

denominada raciocínio combinatório. Desta forma, decidir sobre a forma mais 

adequada de organizar números ou informações para poder contar os casos 

possíveis não deve ser aprendido como uma lista de fórmulas, mas como um 

processo que exige a construção de um modelo simplificado e explicativo da 

situação. 
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Segundo Ferraz (2004), tais objetivos passam a exigir do educador, 

desde o 1º ciclo, a inclusão da combinatória em sua prática pedagógica. 

Segundo a autora, esta necessidade certamente implicará sérias dificuldades, 

por se tratar de um conteúdo que sempre causou temor e desagrado aos 

aprendizes. Por isso, o grande desafio é como conduzir a aprendizagem do 

aluno no Ensino Fundamental, sem correr o risco de enquadrá-lo numa geração 

de estudantes que não compreendem a Análise Combinatória e não percebem 

os princípios básicos por trás da solução de problemas. 

Para Guirado e Cardoso (2007), apesar desse conteúdo ser estudado com 

maior ênfase no ensino médio, ele pode ser inserido desde as séries iniciais, por 

meio de material manipulativo, juntamente com construção de esquemas, tabelas, 

diagramas ou desenhos, possibilitando o desenvolvimento do raciocínio criativo na 

procura de soluções de problemas. Desta forma, será possível conduzir o aluno à 

abstração e à generalização e o hábito de adivinhar a fórmula adequada para 

resolver um problema de combinatória será substituído por um trabalho de análise e 

síntese. 

Costa (2004) afirma que em todos os ciclos do Ensino Fundamental a 

exploração dos problemas de contagem pode direcionar o aluno desde cedo a 

fazer uso de representações simbólicas diversificadas (diagramas de árvore, 

tabelas, desenhos, esquemas...) como procedimentos de resolução. 

A Análise Combinatória apresenta grande dificuldade em relação à 

formulação e, principalmente, interpretação dos seus enunciados. Como foi 

visto, é um ramo da Matemática que permite que se escolha, arrume e conte o 

número de elementos de determinado conjunto, sem que haja necessidade de 

enumerá-los. Cada um desses problemas é um desafio para os alunos, pois 

exige flexibilidade de pensamento: é preciso perceber regularidades, controlar 

as variáveis, não perder de vista nenhum elemento e esgotar todas as 

possibilidades. As operações combinatórias são importantes para o 

desenvolvimento cognitivo, por isso é necessário que o aluno tenha contato com 

esse assunto desde os primeiros anos da escola básica. Segundo Vazquez e 

Noguti (2004), é importante o aluno familiarizar-se desde cedo com problemas 

de contagem, descrevendo os casos possíveis e contando-os através de uma 
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representação por ele escolhida, sem regras, em princípio, de modo que ele 

adquira um método sistemático e gradativo para a resolução dos problemas, 

visando uma posterior formalização no Ensino Médio.  

O trabalho com os conceitos envolvidos no raciocínio combinatório, a 

partir do início da escolaridade, pode ser o princípio da desmistificação deste 

conteúdo, o qual pode ser entendido através de raciocínios primeiramente 

simples para depois começar a se explorar problemas mais complexos.  

Para Rosa (2004), diante de tamanha importância, não só para a 

Matemática, mas em diversas áreas, o estudo desses conceitos merece maior 

destaque e atenção já nas séries iniciais da Educação Básica, bem como, na 

sua etapa final, pois a combinatória pode exercer a função não apenas de levar 

o aluno a ter acesso à Matemática como ciência, com suas especificidades, mas 

também possibilitar que ele se aproprie da linguagem que as ciências naturais e 

sociais utilizam para descrever fenômenos diversos e de aprofundar seu 

conhecimento sobre procedimentos matemáticos de enfrentamento e resolução 

de situações-problema. 

De acordo com Rosa (2004), tradicionalmente, o estudo da combinatória 

é calcado em definições e fórmulas que automatizam os estudantes num 

trabalho mecânico que muitas vezes fica distante da compreensão do que estão 

fazendo. Esta não deve ser a abordagem a ser adotada no ensino da Análise 

Combinatória, mas, ao contrário, deve-se ter sempre em mente o estudo destes 

conteúdos como possibilidades de ampliar o raciocínio dos alunos. 

Guirado e Cardoso (2007) defendem que é importante permitir ao aluno, 

num primeiro momento, descrever todos os casos possíveis, para 

posteriormente contá-los. Desta forma tomarão os primeiros contatos, mesmo 

que intuitivos, com raciocínios combinatórios e observarão que, na maioria dos 

casos, a contagem direta é impraticável. Eles afirmam, ainda, que a resolução 

de um problema de Análise Combinatória, sem o compromisso inicial de 

utilização de fórmulas, promove o pensar, de forma criativa e crítica.  
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Na opinião de Morgado et alii (1991), embora a Análise Combinatória 

disponha de técnicas gerais que permitam abordar certos tipos de problemas, a 

solução de um problema combinatório exige a compreensão plena da situação 

descrita pelo problema, sendo esse um dos encantos desta parte da 

Matemática, e que problemas fáceis de enunciar revelam-se por vezes difíceis, 

exigindo uma alta dose de criatividade e compreensão para a sua solução, ou 

seja, o cálculo relacional é de fundamental importância na resolução dos 

problemas que envolvem o raciocínio combinatório. É necessário que se tenha a 

consciência de que o que vai ser contado influi na forma de contar. Na escola, 

os alunos podem errar no cálculo relacional por seguirem pistas semânticas. 

Eles podem buscar, muitas vezes orientados por “bizus”, tais como palavras-

chave, para descobrirem qual tipo de fórmula devem usar para resolver o 

problema: combinação, arranjo ou permutação. Alunos de anos escolares 

anteriores provavelmente não têm conhecimento destas fórmulas e, portanto, 

certamente não poderão recorrer às mesmas para solucionarem os problemas.  

O trabalho com produto cartesiano, arranjo, permutação e combinação, é 

recomendado pelos PCN (Brasil, 1997), os livros atualmente incluíram esses 

tópicos em suas propostas de trabalho (Barreto, Amaral e Borba, 2007) e, dessa 

forma, certamente, alguns professores propõem atividades de Análise 

Combinatória em sala de aula, mas não há necessariamente uma explicitação 

quanto aos significados de cada um dos problemas e muito menos há 

evidências de ser feita uma sistematização e formalização, a não ser a partir do 

Ensino Médio. Assim, são necessários estudos que verifiquem como se dá o 

processo de construção e percepção pelo aluno dos significados, dos 

invariantes e das representações simbólicas de cada tipo de problema. 

 

3.3. Níveis de desempenho em Raciocínio Combinatório  

 

 Batanero, Navarro-Pelayo e Godino (1997) afirmam que, além da sua 

importância no desenvolvimento da idéia de probabilidade, a capacidade 
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combinatória é um componente fundamental do pensamento formal. Esta afirmação 

se relaciona com o que Inhelder e Piaget (1955) defendem em relação ao 

desenvolvimento do pensamento formal.  

Trabalhar com problemas de produto cartesiano na escola é relevante 

para que surjam e se transformem esquemas e relações de caráter 

combinatório, uma das dimensões que condiciona o aparecimento da lógica das 

proposições (Inhelder e Piaget, 1955). Na fase das operações concretas, a 

criança, segundo Piaget, é capaz de trabalhar com situações conhecidas e 

quando passa para a fase das operações formais ela passa a ser capaz de 

trabalhar com situações hipotéticas, ou seja, para Piaget a criança é capaz de 

trabalhar com o raciocínio combinatório a partir das operações formais.  

Inhelder e Piaget (1955) buscaram investigar a natureza da dificuldade 

em problemas de Análise Combinatória. Para estes autores, a estrutura 

combinatória constitui um dos modelos lógicos matemáticos que caracterizam a 

etapa das operações formais. Atingindo o estágio das operações formais, os 

adolescentes são capazes de desenvolver procedimentos sistemáticos de 

enumeração e de contagem combinatória. A compreensão das operações 

combinatórias desenvolve-se através de estágios14. Eles defendem que crianças 

no primeiro estágio usam procedimentos de listagem aleatória, sem tentar 

encontrar uma estratégia sistemática ao resolverem problemas combinatórios; no 

segundo estágio, as crianças se utilizam da estratégia de tentativa e erro, 

descobrindo alguns procedimentos empíricos com alguns elementos; e, no período 

das operações formais, os adolescentes descobrem procedimentos sistemáticos de 

resoluções combinatórias, embora, para resolver sistematicamente permutações, só 

por volta dos 15 anos de idade.  

Os estágios piagetianos referentes ao desenvolvimento dos alunos em 

permutações são os seguintes: 

                                                           
14 Ao entrar na 1ª série, atual 2º ano de escolarização, a criança tem, geralmente, cerca de sete anos 
de idade. Nesta faixa etária, de acordo com Piaget, ela está no estágio de desenvolvimento 
operatório concreto. Por volta dos 11 anos, a criança entra no estágio de desenvolvimento 
denominado por Piaget de operatório formal. 
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• Estágio IA – não consegue encontrar todas as permutações possíveis entre 

os elementos e tem dificuldade em compreender que os mesmos elementos 

podem ser arrumados de várias maneiras diferentes. 

• Estágio IB – pode encontrar, por ensaio e erro, as possíveis permutações 

entre os elementos, mas não tem certeza de que esgotou todas as 

possibilidades. 

• Estágio IIA – encontra todas as permutações por ensaio e erro (com 

combinações menores) e tem a consciência de que as esgotou, mas com 

combinações maiores não consegue resolver. 

• Estágio IIB – Consegue generalizar para mais elementos a descoberta feita 

para as combinações com poucos elementos. 

• Estágio III – Todas as possíveis permutações são geradas sem necessidade 

de intervenção.  

Ressalta-se que Inhelder e Piaget (1955) analisaram mais 

especificamente o desenvolvimento de um dos tipos de problemas que 

envolvem raciocínio combinatório – as permutações – sendo necessário ampliar 

esta análise para outros significados, como os que envolvem produtos 

cartesianos, arranjos e combinações. 

O estudo de Fischbein (1975) confronta os resultados de Inhelder e 

Piaget (1955). Fischbein defende que a capacidade de resolução de problemas 

de combinatória não poderá ser alcançada sem o ensino formal.  Fischbein, 

Pampu e Minzat (1970) estudaram o efeito de instruções específicas sobre a 

capacidade combinatória. Os resultados apontam que crianças de 10 anos são 

capazes de aprender idéias combinatórias com a ajuda do diagrama de árvore.  

Portanto, há defesa, por parte de Piaget, em função da aprendizagem da 

combinatória à medida que se avança nos estágios de desenvolvimento e há defesa, 

por parte de Fischbein sobre a importância da escola, do ensino formal, neste 

desenvolvimento. No presente estudo, acredita-se na importância da escola no 

processo de aprendizagem formal de conceitos, porém, também não se pode deixar 

de defender aspectos relacionados ao desenvolvimento extra-escolar, à maturidade 

e ao próprio desenvolvimento cognitivo.  
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Outro estudo que trata de estágios de desenvolvimento do raciocínio 

combinatório é o de Soares e Moro (2006). Estas pesquisadoras, ao discutirem 

o que denominam de psicogênese do raciocínio combinatório, encontraram, de 

forma semelhante ao que descrevem Inhelder e Piaget (1955), diferentes níveis 

de desenvolvimento em 31 alunos de 5ª série e 29 alunos de 6ª série. Para 

chegar a estes resultados, estas pesquisadoras aplicaram coletivamente um 

teste com quatro problemas multiplicativos do tipo produto cartesiano com duas 

e/ou três variáveis e valores numéricos pequenos e/ou grandes, sem e com 

presença de valores distractores15.  Estas autoras destacam os seguintes níveis: 

 

• Nível I - da ausência de solução combinatória 

De acordo com as pesquisadoras, as soluções de ausência de solução 

combinatória têm como característica revelar limites, maiores ou menores, de 

compreensão ou interpretação, pelos participantes, do que é informado e 

solicitado no texto do problema. Esses limites resultam, segundo estas autoras, 

em composições numéricas por justaposição de algarismos do texto, ou seja, 

são colocados na resposta os números contidos no enunciado do problema, 

juntos uns dos outros, como se assim um novo número fosse formado para 

responder o que o problema pede e em cálculos aritméticos os mais variados 

com os números obtidos, na tentativa de dar, de algum modo, resposta 

numérica ao problema. Outra forma de manifestação dos limites mencionados é 

a de apelar a critérios relacionados ao uso social na busca da solução, o que 

denota um desvio do contexto específico em que os problemas apresentados se 

situam, o da matemática escolar. Elas apresentam os seguintes sub-níveis: 

Sub-nível IA: da obtenção de resultado por um cálculo qualquer. 

Sub-nível IB: da evocação de elementos do problema em contextos não 

matemáticos.  

                                                           
15 Entende-se por valores distractores aqueles números expressos nos enunciados que não precisam 
ser levados em consideração na solução dos problemas, ou seja, fazem parte do enunciado, mas não 
influenciam na situação-problema. 
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Sub-nível IC: da exclusividade das adições de valores quaisquer.  

Sub-nível ID: da exclusividade das multiplicações de valores quaisquer.  

 

• Nível II- dos primeiros indícios de soluções combinatórias. 

Soares e Moro (2006) colocam como características que marcam as soluções 

de Nível II: nenhuma delas apresenta total ausência de referência ao texto do 

problema, e nelas prevalecem a marca dos valores distractores e a 

interpretação do conteúdo do problema conforme contexto sócio-cultural. 

Porém, o que especialmente distingue as soluções (sobretudo, pictóricas) desse 

nível das do anterior é o progressivo aparecimento de relações de 

correspondência termo a termo entre valores unitários de cada variável e 

também entre partes dos valores de uma das variáveis com partes dos das 

outras. Por vezes, ainda, fazem-se presentes, complementares às soluções, 

cálculos aritméticos envolvendo tanto valores numéricos do texto (incluídos os 

distractores), como valores numéricos estranhos ao texto. Apresentam os sub-

níveis: 

Sub-nível: IIA: da identificação das variáveis, controlada por distractores.  

Sub-nível IIB: dos emparelhamentos parciais entre variáveis e seus valores.  

Sub- nível IIC: das composições aditivas restritas à variável única ou estranha. 

Sub-nível IID: do caso favorito.  

Sub-nível IIE: dos casos favoritos conforme valor distractor ou variável estranha. 

Sub-nível IIF: dos casos favoritos, ignorados os distractores.  
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• Nível III - alguma aproximação de soluções combinatórias . 

As soluções do nível III diferenciam-se dos níveis anteriores pelas seguintes 

características: não são distorcidas nem pelos valores distractores, nem por 

interpretações do conteúdo do problema restritas a contextos sócio-culturais 

específicos. E quando predomina o emprego de diagramas, aparecem relações 

de correspondência um para muitos, ainda com sinais de contagem dos casos 

assim obtidos e de marcas aditivas. A presença desse tipo de correspondência 

pode ser vista como a marca particular que as diferencia das soluções de nível 

II, as organizadas, sobretudo, pelo esquema da correspondência termo a termo. 

Além daquele emprego da contagem, há também presença de cálculos (mental 

ou não e predominantemente multiplicativos) com parte dos valores de algumas 

das variáveis. Soares e Moro (2006) apontam os seguintes sub-níveis: 

Sub-nível IIIA: dos indícios de combinações de parte das variáveis identificadas por 

contagem.  

Sub-nível IIIB: dos indícios das combinações com todas as variáveis identificadas 

por contagem.  

Sub-nível IIIC: das combinações de parte das variáveis, exclusivamente 

multiplicativas.  

Sub-nível IIID: das combinações mediante multiplicação e outros cálculos.  

Sub-nível IIIE: das combinações com três variáveis marcadas por relações 

aditivo-multiplicativas.  

 

• Nível IV - presença de soluções combinatórias. 

Apoiadas em diagramas ou em outro recurso gráfico (listas, tabelas, por 

exemplo), as soluções desse nível diferenciam-se das do nível anterior ao 

representarem a relação de um para muitos entre todos os valores de todas as 

variáveis dos problemas, sejam elas duas ou três. E há, na elaboração dessas 
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soluções, o emprego de procedimentos econômicos, inclusive os com marca 

algébrica. Este nível possui os seguintes sub-níveis: 

Sub-nível IVA: do total das combinações com marca aritmética.  

Sub-nível IVB: do total das combinações com marca algébrica. 

 Como foi visto, Soares e Moro (2006) destacam níveis e sub-níveis de 

construção do raciocínio combinatório compondo uma hierarquia que 

corresponde a soluções desde as não pertinentes e/ou pertinentes ao problema, 

sem sinal de raciocínio combinatório, até aquelas em que há sinais desse 

raciocínio. Momentos de transição aparecem e foram definidos conforme 

aumentam os casos de combinação e há passagem do cálculo de caráter 

aditivo, linear, para o cálculo de caráter multiplicativo, bidimensional.  

Estas pesquisadoras apresentam outro estudo que também se refere aos 

níveis de desenvolvimento em raciocínio combinatório, especificamente do tipo 

produto cartesiano (Moro e Soares, 2006). Neste estudo participaram 50 alunos 

de uma escola pública com idades variando entre 7;8 a 11;2. A atividade proposta 

constava da resolução de quatro problemas multiplicativos de produto cartesiano 

(prova lápis e papel) empregando o tipo de notação que quisessem. Os resultados 

apresentam (1) níveis hierárquicos da elaboração do raciocínio combinatório; (2) 

sinais de relação desses níveis com a escolaridade dos sujeitos, apesar da 

incidência de soluções aditivas, e desses níveis com o tipo de problema, mas 

somente quando considerada a escolaridade. Portanto, este é também um trabalho 

que estuda os níveis de desenvolvimento em raciocínio combinatório, mas no 

presente trabalho optou-se por descrever com detalhes o primeiro estudo (Soares e 

Moro, 2006) em detrimento do segundo (Moro e Soares, 2006), pois o segundo já 

está, de certa forma, contemplado pelo primeiro. 

  Ressalta-se que assim como Inhelder e Piaget (1955) se detiveram na 

análise de problemas de permutação, Soares e Moro (2006) concentraram suas 

análises nos problemas de produto cartesiano. Estes estudos também analisam 

faixas etárias mais restritas, sendo, portanto, necessária a realização de 

pesquisas – como o presente estudo – que investiguem alunos de faixas etárias 
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mais amplas e que envolvam significados diferenciados presentes em 

problemas que envolvem raciocínio combinatório. Investigações mais 

abrangentes – em idades de participantes e situações envolvidas – podem 

possibilitar o estudo mais amplo do desenvolvimento deste tipo de raciocínio. 

 

3.4. Resultados de estudos anteriores em Raciocínio Combinatório 

 

Nunes, Campos, Magina e Bryant (2001) afirmam que independentemente 

do rótulo utilizado, o tipo de problema que envolve o raciocínio combinatório, 

especificamente o produto cartesiano, consistentemente aparece como 

significativamente mais difícil do que as outras situações multiplicativas. Esses 

pesquisadores colocam que esses problemas envolvem uma correspondência 

um-a-muitos, como os outros problemas de multiplicação, mas essas situações 

envolvem três variáveis, sendo a terceira um produto das duas primeiras, 

estando essa correspondência implícita e devendo ser percebida pelo aluno. 

Nesher (1988), apud Nunes e Bryant (1997), também aponta que o tipo de 

problema multiplicativo mais difícil para as crianças é o que envolve produto 

cartesiano. Ela defende duas razões para essa complexidade: (1) o problema 

envolve dois conjuntos básicos mais um terceiro conjunto, o qual é identificado 

pela combinação de cada elemento em um conjunto básico com cada elemento 

do outro conjunto; (2) a correspondência um-a-muitos não é explicitamente 

indicada na formulação verbal. Cabe ao solucionador do problema descobrir que 

para cada elemento do conjunto básico há uma série de transformações 

referentes à quantidade do outro conjunto básico.  

Diversos estudos empíricos têm evidenciado a dificuldade dos alunos na 

resolução de problemas que envolvem o raciocínio combinatório, confirmando 

ser este tipo de problema o mais difícil dentre as situações multiplicativas. Um 

destes é o estudo de Brown (1981), no qual foi verificado que problemas que 

envolvem raciocínio combinatório é um tipo de problema mais difícil do que 

outros de relação um-a-muitos.  



95 
 

Em um trabalho intitulado O que dizem estudos recentes sobre o raciocínio 

combinatório, Borba, Rocha, Martins e Lima (2009) apresentam e discutem estudos 

recentes que se referem ao desenvolvimento do raciocínio combinatório no Ensino 

Fundamental, Médio e Superior. O método da pesquisa foi baseado em  um 

levantamento de estudos recentemente realizados e apresentados em eventos de 

divulgação científica – locais, regionais, nacionais e internacionais. Após o 

levantamento de todos os estudos referentes ao raciocínio combinatório 

apresentados nos eventos pesquisados, foi realizada a análise dos mesmos e estes 

foram agrupados segundo as seguintes categorias: 1) Análises de recursos 

didáticos; 2) Reflexões sobre a formação e a prática docente; 3) Investigações de 

conhecimentos de alunos e 4) Relatos de experiências vivenciadas em sala de aula. 

As autoras concluem que observa-se um número relativamente pequeno de estudos 

que tratam especificamente deste campo, acrescentando que são necessárias mais 

investigações sobre o desenvolvimento – dentro e fora da escola – do raciocínio 

combinatório. 

A seguir, apresentam-se diversas pesquisas sobre o raciocínio 

combinatório:  

• Com alunos dos anos iniciais do Ensino Básico;  

• Com alunos dos anos finais do Ensino Básico; 

• Do desempenho em adultos;  

• Relacionadas à formação e à prática docente; e  

• Pesquisas sobre a utilização de diferentes recursos 

didáticos no trabalho com o raciocínio combinatório. 

 

3.4.1. Estudos do desempenho nos anos iniciais do Ensino Básico 

Bryant, Morgado e Nunes (1992) realizaram uma pesquisa na qual 32 

crianças entre oito e nove anos resolveram dois problemas de correspondência 

um-para-muitos simples e outros dois problemas de produto cartesiano. O grupo 

foi dividido em dois subgrupos: o das crianças que dispunham de material 

manipulativo completo para a resolução dos problemas e o outro subgrupo tinha 
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apenas parte do material manipulativo para resolver os problemas. Por exemplo, 

em um problema em que as crianças precisavam descobrir a quantidade de 

trajes possíveis de serem formados combinando-se seis shorts e quatro 

camisetas, alguns subgrupos recebiam o material completo, seis shorts e quatro 

camisetas, e outros subgrupos recebiam apenas parte desse material, dois 

shorts e quatro camisetas recortados em papel.  

Os pesquisadores relatam que esperavam que: (1) os problemas de 

correspondência simples um-para-muitos poderiam ser mais fáceis para 

crianças, independentemente se elas tinham todos os materiais de que 

necessitavam ou apenas uma amostra do material; (2) as crianças que tiveram 

todos os materiais para recriar a situação seriam mais bem sucedidas ao 

resolverem os problemas do que as que apenas tiveram uma amostra e 

necessitavam completar seu raciocínio sem a ajuda dos materiais; (3) que as 

crianças se beneficiariam significativamente do apoio do conjunto completo de 

materiais ao resolverem os problemas mais difíceis, ou seja, os de produto 

cartesiano.  

Os resultados mostram que a maioria das crianças conseguiu resolver os 

problemas de correspondência um-para-muitos simples quando tinham o 

conjunto completo de materiais, mas as crianças de oito anos obtiveram menos 

da metade das respostas corretas quando tinham apenas parte dos materiais e 

precisavam elaborar a solução através do raciocínio. Nos problemas de produto 

cartesiano nenhuma das crianças de oito anos respondeu corretamente sem o 

apoio do material completo, enquanto mais de 85%, nesta idade, acertaram os 

problemas simples usando o material completo. Para os que tinham o material 

completo, a taxa de melhora foi insignificante nos problemas de produto 

cartesiano. Os alunos de nove anos também não apresentaram um resultado 

satisfatório: 55% de acertos para as que tinham todos os materiais disponíveis 

para representar a situação nos problemas de produto cartesiano, enquanto que 

nos problemas simples eles acertaram mais de 90%. Portanto, a pesquisa 

comprova a dificuldade que este tipo de problema apresenta para crianças entre 

8 e 9 anos. 
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Santos, Rattes, Lima e Valério (2003), citadas por Santos (2005) 

realizaram uma pesquisa, com alunos do Ensino Fundamental do Recife, na 

qual compararam o desempenho na resolução de problemas envolvendo a 

correspondência um-a-muitos simples e a que envolve o raciocínio 

combinatório. O resultado encontrado foi que, antes e após a intervenção, os 

alunos apresentaram maior facilidade em problemas de correspondência um-a-

muitos simples do que nos de combinatória (produto cartesiano). A este 

respeito, Santos (2005) afirma que estes resultados não podem indicar que os 

alunos não compreendem o conceito, mas que precisam de oportunidades de 

aprendizagem e de intervenções adequadas para desenvolver esta 

compreensão.  

Pessoa, Silva e Matos Filho (2005), pesquisaram 153 alunos de terceira e 

quinta série do Ensino Fundamental, de escolas públicas e privadas, em suas 

habilidades para resolver problemas de estruturas multiplicativas. Foram 

aplicados oito problemas multiplicativos envolvendo produto.cartesiano, relação 

um-a-muitos, divisão por cotição e divisão por partição. Estes pesquisadores 

concluem que os alunos pesquisados ainda apresentam dificuldades em 

resolver problemas multiplicativos. Esta pesquisa evidencia que os alunos 

demonstraram maior dificuldade na resolução dos problemas que envolvem o 

raciocínio combinatório (produto cartesiano), tanto na 3ª quanto na 5ª série. 

Portanto, faz-se necessário investigar de que forma os alunos compreendem 

problemas de estruturas multiplicativas, especificamente no que se refere aos 

do tipo que envolve o raciocínio combinatório.   

Selva, Borba, Campos, Bivar, Ferreira e Luna (2008) realizaram uma 

pesquisa com 180 crianças, 90 de 3ª e 90 crianças de 5ª série do Ensino 

Fundamental , objetivando investigar como estes alunos resolvem diferentes tipos de 

problemas de estrutura Multiplicativa e quais dificuldades e estratégias de resolução 

apresentam. Cada estudante resolveu dez problemas dos tipos: multiplicação, 

divisão partitiva, divisão por quotas, produto cartesiano direto e produto cartesiano 

inverso. Os problemas de multiplicação e de divisão partitiva foram os que se 

apresentaram com maiores percentuais de acerto e os problemas de produto 

cartesiano foram mais difíceis, com os percentuais mais baixos de acertos, 
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principalmente nos problemas inversos. As pesquisadoras concluem que é 

importante trabalhar com diferentes tipos de problemas em sala de aula, bem como 

focalizar intervenções que analisem as diferentes estruturas dos problemas 

multiplicativos para que os alunos possam avançar em seus conhecimentos 

referentes às estruturas multiplicativas. 

Estas pesquisas evidenciam dificuldades com o produto cartesiano quando 

comparado com outros problemas multiplicativos, mas faz-se necessário, também, 

investigar quais problemas de combinatória entre si são mais fáceis ou mais difíceis.  

 Frant, Castro e Lima (2001) realizaram um estudo de caso com três 

alunos da 6ª série do Ensino Fundamental, o qual se intitula Pensamento 

combinatório: uma análise baseada na estratégia argumentativa. Os alunos 

foram filmados e entrevistados ao trabalharem numa atividade envolvendo o 

seguinte problema do tipo Combinação: Em uma reunião, algumas pessoas 

compareceram. Elas se cumprimentavam umas as outras apertando suas mãos. 

Uma pessoa observa que no total foram 66 apertos de mãos. Quantas pessoas 

estavam nesta reunião? Os alunos foram solicitados a afirmarem como haviam 

pensado para resolverem a situação e a compartilharem suas idéias com o 

grupo, a partir do levantamento de questões sobre a situação-problema, do 

registro inicial de suas idéias e do registro após as discussões com os colegas, 

de modo que o outro (colegas e professores) pudessem compreender o 

processo de pensamento. O estudo objetivava verificar como ocorre a produção 

de significados em campos semânticos distintos e como elaborar atividades que 

não escamoteiem este processo de saltos e rupturas em simples passagens. As 

autoras partiram dos argumentos básicos de que não é a mesma coisa usar o 

princípio multiplicativo e o princípio aditivo e que a multiplicação, no caso 

combinatório, é mais complexa que a adição de parcelas iguais.  

Os resultados mostram que foram encontrados diferentes modos de 

representar e solucionar o mesmo problema. No decorrer das discussões, em 

interação, os alunos conseguiram construir significados compartilhados para o 

problema, buscando trabalhar a combinatória a partir de estratégias algébricas. 
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A partir de um estudo de sondagem e intervenção, Pedrosa Filho (2008) 

investigou a aquisição e o desenvolvimento de noções de raciocínio combinatório 

por parte de crianças de sete e oito anos de idade. Foi criada uma sequência de 

atividades fundamentada na Teoria dos Campos Conceituais de Vergnaud e na 

Teoria dos Registros de Representação de Duval16, partindo de situações concretas 

e seguindo os pressupostos de uma Engenharia Didática, como sugerido por 

Douady. Foi proposto um trabalho em duplas com dois tipos de atividades, para as 

quais foram confeccionados materiais; uma delas visando a determinação de 

combinações de roupas em modelos, valendo-se de peças com ímãs, e a outra, de 

possibilidades de caminhos, em um quadriculado, para se chegar a um determinado 

destino, a partir de lançamentos de um objeto semelhante a uma moeda.  

Depois de aplicar as atividades a um grupo de alunos do primeiro ciclo do 

Ensino Fundamental, foi feita uma análise do comportamento das duplas, dos 

procedimentos e dos registros obtidos. Os resultados evidenciaram que o uso de 

material manipulável e o trabalho em duplas favoreceram não só o interesse, mas, 

também o desenvolvimento de idéias de organização, leitura, contagem, 

visualização de resultados e, segundo o autor, dos primeiros passos na relação 

entre os campos: aditivo e multiplicativo, fundamentais para o desenvolvimento do 

raciocínio combinatório. 

Fischbein e Gazit (1988) buscaram investigar o papel das variáveis tipo de 

problema combinatório (arranjo, permutação e combinação), idade dos alunos 

envolvidos (11 a 14 anos) e natureza dos elementos envolvidos no contexto da 

situação proposta aos alunos (elementos concretos ou abstratos), além de verificar 

os principais tipos de erros apresentados pelos alunos. Os resultados apontam que 

a idade e a instrução escolar têm efeito positivo, ou seja, quanto mais idade e 

quanto maior o nível escolar, maior o desenvolvimento das crianças no raciocínio 

combinatório. Para as crianças foi mais fácil trabalhar com números do que com 

objetos concretos. Um dos erros mais que se apresentou como mais importantes 

neste estudo foi o uso da fórmula dos arranjos e das combinações indistintamente 

para um e para o outro problema. Ao apresentarem este erro, que eles denominam 

                                                           
16 Duval (1995) considera a matemática como um conhecimento somente acessível por meio de 
diferentes representações e que as representações semióticas são as produções constituídas pelo 
emprego de signos. 
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de erro de ordem, os alunos não foram capazes de reconhecer se a ordem era ou 

não importante para a resolução do problema, utilizando incorretamente as fórmulas 

das operações combinatórias. Assim, foram encontrados os seguintes tipos de erros: 

(1) utilização de uma fórmula que seria para outro tipo de problema de combinatória; 

(2) multiplicação dos números colocados no enunciado do problema; (3) um dos 

números contidos no problema é apresentado como a solução; e (4) o aluno 

apresenta como resultado um número não relacionado claramente com o que o 

problema solicita. 

 

3.4.2. Estudos do desempenho nos anos finais do Ensino Básico 

Esteves e Magina (2001) realizaram um estudo objetivando verificar e 

trabalhar com as pré-concepções de alunos de 8ª série do Ensino Fundamental 

sobre a Análise Combinatória.  Foi aplicado um pré-teste com alunos de 8ª série 

(Grupo Experimental - GE) e de 2º ano do Ensino Médio (Grupo de Referência – 

GR). Construiu-se uma seqüência de ensino baseada nas pré-concepções dos 

alunos. A seqüência foi planejada para ser desenvolvida em sete encontros de 

aproximadamente 1 hora. Cada encontro correspondeu à resolução, em dupla, 

de uma ficha contendo diversas situações-problema sobre o conceito de 

combinatória. Com o GR foi utilizada a abordagem comumente adotada no 

ensino atual. Depois da aplicação da seqüência, foi aplicado o pós-teste.   

Esteves e Magina (2001) chegaram à conclusão de que trabalhar Análise 

Combinatória a partir de resolução de problemas torna o seu ensino bem mais 

eficiente. Com relação aos erros dos alunos, destacam a interpretação errônea 

do enunciado. Quanto ao uso de representações, constatam que nem sempre 

os alunos conseguem lançar mão de representações que dêem conta de 

expressar a situação-problema. Observaram que em algumas situações a 

representação utilizada auxiliou e em outras gerou uma interpretação errônea, 

principalmente nos problemas em que o número de possibilidades a serem 

encontradas era grande. 

Dornelas (2004), declarando como objetivo de seu estudo avaliar o grau 

de destreza dos alunos no tocante à resolução de problemas em Matemática, 
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especificamente em Análise Combinatória, realizou uma pesquisa de campo 

com 87 alunos do 2º ano do Ensino Médio. Foram aplicados dois questionários. 

Um buscou avaliar o nível de apropriação dos alunos com relação aos 

conceitos, vocabulário e aspectos relevantes concernentes ao estudo da Análise 

Combinatória. Outro buscou avaliar a habilidade dos alunos em resolver quatro 

problemas simples envolvendo a Análise Combinatória (dos tipos arranjo, 

permutação e combinação).  

Os resultados obtidos por Dornelas (2004) mostram que, na ânsia de se 

ter uma “fórmula para tudo”, muitas vezes elementos indispensáveis à resolução 

de problemas são negligenciados, tais como: estratégias, raciocínio, 

compreensão, analogias, dentre outros. Dornelas conclui que a construção 

mecânica de conteúdos leva professores e alunos a abdicar da importância dos 

conceitos, definições, propriedades e princípios, se detendo nas simplificações 

de algumas fórmulas que muitas vezes não se adequam à resolução porque o 

aluno não consegue discernir de que especificidade da Análise Combinatória o 

problema trata. 

Pinheiro, Santos e Sá (2006) realizaram uma pesquisa cujo objetivo era 

investigar em alunos concluintes do Ensino Médio “O que ficou do assunto 

Análise Combinatória”. Foi aplicado a 482 alunos do 3º ano do Ensino Médio um 

questionário fechado contendo uma relação de dificuldades que comumente são 

identificadas nas aulas de Análise Combinatória e uma ficha contendo dez 

situações-problema com o objetivo de comparar as informações do questionário 

com o que de fato foi aprendido pelos alunos que tiveram contato com a Análise 

Combinatório na segunda série do Ensino Médio.  

Dentre os resultados apresentados, destacam-se as dificuldades, 

declaradas pelos alunos, referentes a diferenciar os problemas de arranjo dos 

problemas de combinação; diferenciar os problemas que envolvem apenas o 

produto das combinações dos problemas que envolvem a soma das 

combinações; e compreensão do texto dos problemas ou das questões. Além 

disso, os resultados destacam ainda que, segundo os alunos, a maioria das 

aulas partiu da definição, seguidas de exemplos, propriedades, exercícios. 

Ainda de acordo com os resultados da pesquisa, os alunos que se 



102 
 

apresentaram como os mais angustiados pelo modelo de ensino (tradicional) 

que foi desenvolvido e as dificuldades de aprendizagem que ficaram foram os 

que apresentaram o pior desempenho nas situações-problema. 

Correia e Fernandes (2007) realizaram um estudo em Portugal com 27 alunos 

de uma turma de 9º ano, com o objetivo de avaliar o potencial das estratégias 

intuitivas de resolução de problemas de combinatória. Foi realizado um teste 

individual com problemas dos tipos permutação simples, arranjo com repetição, 

arranjo simples e combinação simples.  

Estes pesquisadores obtiveram como resultado que a maior porcentagem de 

respostas corretas (70%) se deu nos problemas do tipo arranjo com repetição, nos 

arranjos simples apresentaram 62% de acertos, 43% nas permutações simples e 

16% nas combinações. Eles afirmam, ainda, que quando aumenta o número de 

elementos envolvidos na operação, ocorre uma diminuição do número de respostas 

corretas. Sobre as estratégias intuitivas usadas pelos alunos na resolução de 

problemas de combinatória, a mais freqüente foi a enumeração (31% das 

respostas), a segunda mais freqüente foi o diagrama de árvore (22%), seguidos de 

fórmulas (18%) e depois de operações numéricas (14%). Alguns alunos recorreram 

simultaneamente a mais de uma estratégia, ou seja, mais de uma estratégia foi 

utilizada pelo mesmo aluno para a resolução de um mesmo problema.  Um aluno 

utilizou a tabela de dupla entrada para resolver o problema de combinação simples. 

Todas as estratégias, exceto a da tabela de dupla entrada, revelaram um percentual 

de respostas corretas variando entre 47% e 68%. As estratégias de diagrama de 

árvore utilizada junto com a de operação e a estratégia de enumeração foram as que 

mais conduziram à resposta correta (68% e 67%, respectivamente), seguindo-se das 

estratégias de enumeração e operação (usadas juntas) e diagrama de árvore (63% 

dos casos), a estratégia operação (54%) e estratégia fórmula (47%).  

Correia e Fernandes (2007) concluem afirmando que as dificuldades sentidas 

pelos alunos devem ser enfrentadas como forma de aprofundar a sua compreensão 

dos algoritmos e fórmulas. Eles afirmam também que o desempenho dos alunos em 

combinatória foi influenciado pelo tipo de operação, pelo número de elementos 

envolvidos na operação e pelo desempenho dos alunos em Matemática. 
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Um outro estudo que objetivou incluir a sondagem de conhecimento mais 

amplo de problemas combinatórios foi o de Batanero, Godino e Navarro-Pelayo 

(1996), no qual foram avaliados os desempenhos de 43 alunos de 11 a 12 anos e de 

41 alunos de 13 a 14 anos em problemas de seleção (nos quais são selecionados n 

elementos dentre m), de distribuição (de n elementos em m células) e de partição 

(subdivisão de um conjunto de n elementos em m subconjuntos). Observaram-se 

erros de enumeração não sistemática, uso incorreto de árvores de possibilidade, 

erros de ordem (confundindo combinações com arranjos), erros de repetição (não 

repetindo elementos quando possível ou repetição de elementos quando o caso não 

permitia), confusão entre tipos de objetos (considerando objetos idênticos como 

distintos ou objetos diferentes como se fossem idênticos), confusão de tipo de célula 

(tipo de subconjunto) em modelos de distribuição e incompreensão do tipo de 

partição requerida.  

Batanero et al. (1996) concluem haver necessidade de conhecimento por 

parte de professores da diferenciação entre estes tipos de problema e os respectivos 

erros que os alunos podem cometer. Salienta-se, porém, que neste estudo foram 

sondados conhecimentos referentes a arranjos, permutações e combinações, mas 

não estava inclusa a sondagem do conhecimento de produtos cartesianos. 

 

3.4.3. Estudos do desempenho em adultos 

Schliemann (1988) realizou uma pesquisa sobre a compreensão da 

combinatória, com problemas do tipo permutação. Trabalhou com 20 cambistas 

de jogo do bicho (com nível de escolaridade variando entre zero e 11 anos); 20 

estudantes recém aprovados no vestibular, que receberam instrução sobre a 

Análise Combinatória na escola; e 20 trabalhadores pertencentes ao mesmo 

grupo sócio-econômico e com mesmo nível de escolaridade dos cambistas, mas 

com funções que não exigiam o uso da combinatória. O estudo objetivou avaliar 

como o uso de regras, fórmulas ou algoritmos contribui para a compreensão do 

sistema combinatório, buscando descobrir como a aprendizagem de 

procedimentos auxilia a aquisição de conhecimento conceitual. Cada sujeito de 

cada um dos três grupos resolveu os dois problemas seguintes, nos quais era 
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necessário encontrar todas as permutações possíveis entre os elementos: (1) 

Vamos fazer de conta que alguém lhe pedisse para fazer tantas camisas 

diferentes quantas pudesse, usando cada uma delas uma listra azul, uma listra 

vermelha e uma listra preta. Cada camisa tem que ter as três cores, mas elas 

têm que ser diferentes. Numa você pode botar vermelho em cima, preto no meio 

e azul embaixo. Na outra azul em cima, vermelho no meio e preto embaixo. 

Quantas camisas diferentes você pode fazer assim? (2) Eu quero saber de 

quantas formas diferentes você pode arrumar as letras da palavra casa. Você 

não pode tirar nem pôr nenhuma letra. De quantos jeitos diferentes você pode 

arrumar essas letras? Se os cambistas não mencionassem a relação com o jogo 

do bicho, o experimentador questionava sobre essa relação e se os estudantes 

não mencionassem a Análise Combinatória, o experimentador perguntava se os 

problemas não poderiam ser resolvidos via Análise Combinatória.  

Dentre outros resultados, Schliemann (1988) observou que (1) os 

estudantes tiveram um melhor desempenho e a diferença entre eles e os 

cambistas foi significativa; (2) comparando-se os cambistas com os outros 

adultos trabalhadores que apresentavam mesmo nível de escolaridade e sócio-

econômico (Grupo Controle – GC), os cambistas se saíram significativamente 

melhor e (3) mesmo com desempenho mais baixo, alguns trabalhadores do 

grupo controle atingiram estágios mais altos de desempenho. Observou-se que 

a escolaridade – não necessariamente a formação específica em combinatória – 

foi o fator que mais influenciou positivamente o desempenho. A experiência 

profissional, como a dos cambistas, e outras experiências sociais – como a do 

grupo controle cujos trabalhadores eventualmente praticavam o jogo do bicho, 

também mostraram-se positivas ao desenvolvimento da compreensão de 

permutações. Este estudo evidencia, portanto, a importância de experiências 

escolares e extra-escolares na produção de conhecimento, de um modo geral, 

e, especificamente, relacionado ao raciocínio combinatório, em particular no 

caso de permutações. 

O estudo do pesquisador português José Peres Monteiro (2002), avaliou 

o desempenho de 100 adultos (50 homens e 50 mulheres) não escolarizados ou 

com baixo grau de escolarização, na resolução de problemas multiplicativos. Ele 
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apresentou dois tipos de situações-problema (um do tipo isomorfismo de 

medidas e o outro do tipo produto de medidas17, nos termos usados por 

Vergnaud, 1983, 1991). Verificou que a média de acertos nos dois tipos de 

problema foi significativamente diferente. A maioria dos adultos respondeu 

corretamente à questão de tipo isomorfismo de medidas, entretanto, apenas um 

dos participantes não escolarizados respondeu corretamente a questão 

referente ao raciocínio combinatório, o qual ele denominou com os termos de 

Vergnaud, produto de medidas. Além disso, ele investigou também adultos que 

tinham grau de escolaridade referente ao Ensino Fundamental incompleto ou 

completo. Ele verificou que também para esses adultos havia uma diferença 

significativa entre a média de acertos nos problemas de isomorfismo de 

medidas e de produtos de medidas, mas seu desempenho nos problemas de 

produtos de medidas foi significativamente superior ao dos adultos não 

escolarizados. Neste sentido, é importante refletir sobre a importância da 

escolarização no processo de desenvolvimento do raciocínio em diferentes 

aspectos. 

Miguel e Magina (2003) realizaram um estudo exploratório das estratégias 

de solução de problemas combinatórios (permutação simples e com repetição, 

arranjo simples e com repetição e combinação) com 12 alunos do 1º ano de 

Licenciatura em Matemática da PUC-SP, aplicando o mesmo questionário 

utilizado por Batanero, Navarro-Pelayo e Godino (1997). Dentre os resultados 

encontrados, os pesquisadores destacam que, apesar de serem alunos 

universitários e do Curso de Licenciatura em Matemática, eles encontraram 

grande dificuldade em resolver os problemas propostos, embora estes 

envolvessem uma única operação combinatória. Além disso, em relação às 

estratégias, afirmam que elas estavam relacionadas principalmente à listagem 

dos elementos, fixando o primeiro elemento e listando os demais (muitas vezes, 

quando o número de casos foi elevado, os alunos não finalizaram), às vezes 

com sistematização, outras não. Em nenhum dos casos, mesmo quando o aluno 

teve instrução anterior, o diagrama de árvore foi usado.  Portanto, mesmo no 

                                                           
17 Os problemas do tipo produto de medidas correspondem ao que está sendo denominado no 
presente trabalho de produto cartesiano. 
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Ensino Superior, os alunos apresentam dificuldades em lidar com estes tipos de 

problemas.  

 

3.4.4. Estudos relacionados à formação e à prática docente 

Em 2007 Pinheiro e Sá apresentaram uma pesquisa realizada com 20 

professores de Matemática objetivando descrever as maiores dificuldades 

relacionadas à Análise Combinatória encontradas em alunos do Ensino Médio e 

a prática pedagógica predominante no ensino deste conteúdo neste nível 

escolar. Foi aplicado um questionário sobre dados pessoais, formação 

acadêmica, procedimentos metodológicos desenvolvidos durantes as aulas e 

sobre as maiores dificuldades observadas pelos professores em seus alunos. 

Os resultados obtidos apontam que grande parte dos docentes, ao trabalhar a 

Análise Combinatória, parte da definição, seguida de exemplo, propriedades e 

exercícios e utilizam o livro didático como principal ferramenta para a 

elaboração das aulas. A pesquisa aponta, ainda, que 80% dos professores 

afirmaram que diferenciar os problemas que envolvem o produto das 

combinações, dos problemas que envolvem a soma das combinações é a maior 

dificuldade encontrada entre os alunos do Ensino Médio; 60% afirmaram que 

resolver questões de Análise Combinatória que sejam puras aplicações de 

fórmulas encontra-se em segundo lugar como a dificuldade mais freqüente entre 

os alunos; e, em terceiro lugar, empatadas, encontram-se a dificuldade de 

diferenciar os problemas de arranjo dos problemas de combinação, além da 

dificuldade de compreender os textos dos problemas ou das questões 

(confirmando pesquisa anterior desses autores). 

Cyrino e Teixeira (2007) analisaram o estágio de docência desenvolvido 

por alunos do curso de Matemática na disciplina Metodologia e Prática de 

Ensino de Matemática II com Estágio Supervisionado na Universidade Estadual 

de Londrina. Os estagiários planejaram, desenvolveram e avaliaram uma oficina 

cujo conteúdo abordado foi o de análise combinatória. A oficina foi desenvolvida 

em 12 horas numa escola estadual e teve como objetivo propiciar discussões 

com os alunos e desencadear a construção de conceitos, a explicação e a 
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dedução de algumas fórmulas a serem utilizadas. Estes autores afirmam que a 

atividade de docência permitiu aos estagiários desenvolver a capacidade de 

análise e reflexão sobre as situações de ensino e aprendizagem da Matemática 

e sobre os problemas da prática profissional do professor, mobilizando saberes 

adquiridos e construindo novos conhecimentos. Esta conclusão foi feita a partir 

da construção da oficina, na qual os estagiários puderam refletir sobre os 

conceitos, as fórmulas e o porquê de muitos procedimentos que são utilizados 

na resolução de problemas de Análise Combinatória. 

Rocha (2007) realizou uma pesquisa em que tinha como objetivo analisar 

a construção do conhecimento de Análise Combinatória por licenciandos em 

Matemática, submetidos a uma prática tradicional desse conteúdo. Foi aplicado 

um pré-teste que buscou detectar o conhecimento prévio dos alunos sobre a 

teoria abordada e seu uso em problemas aplicados. Rocha mostrou que os 

sujeitos pesquisados tinham dificuldades em definir, ou mesmo exemplificar por 

escrito, noções básicas sobre a combinatória. Após as aulas (tradicionais), o 

desempenho apresentado no pós-teste parece indicar pouco crescimento na 

resolução dos problemas propostos. Dessa forma, o autor conclui que o grupo 

pesquisado apresentou um baixo índice de compreensão dos conceitos tratados 

no início da intervenção tendo avançado relativamente pouco ao longo da 

prática. 

Complementando estudos sobre a formação inicial de professores, outras 

investigações têm buscado observar como o ensino pode ser efetuado em sala de 

aula, numa visão de formação permanente de professores. Costa (2003) analisou 

instrumentos disponíveis para o ensino, por meio de modelagem, de combinatória no 

Ensino Fundamental. Os instrumentos avaliados foram os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (1997), uma proposta estadual e duas coleções de livros didáticos. 

Observaram-se, também, os conhecimentos de professores de Ensino Fundamental 

e Médio sobre esta área da Matemática. Foram constatadas dificuldades no 

estabelecimento de procedimentos sistemáticos, na justificativa de respostas, no uso 

de representações adequadas e no reconhecimento da importância, ou não, da 

ordem de elementos na formação de agrupamentos. 
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3.4.5. Análise da utilização de diferentes recursos didáticos no 
trabalho com o raciocínio combinatório 

Barreto, Amaral e Borba (2007) realizaram um estudo no qual objetivavam 

observar como são tratados os problemas de raciocínio combinatório em livros e 

manuais do professor de 1ª a 4ª série, analisando se há uma preocupação em 

abordar esse conteúdo levando em consideração variedades nas três dimensões de 

conceitos propostas por Vergnaud: significados, invariantes e representações 

simbólicas. Foram analisadas cinco coleções. Um dado interessante é que nestes 

livros didáticos foram encontrados problemas de raciocínio combinatório dos 

diferentes tipos (produto cartesiano, arranjo, permutação e combinação). Os 

significados com maiores percentuais totais de apresentação foram a combinação e 

o produto cartesiano. Houve uma boa variação das representações simbólicas 

utilizadas, mas as propriedades invariantes da combinatória não foram trabalhadas. 

Além disso, não há uma orientação ao professor sobre os diferentes significados 

envolvidos nos problemas propostos no livro didático.  

Em relação aos livros didáticos de Matemática, Matos Filho e Pessoa 

(2006), analisaram oito coleções da 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental, sendo 

quatro coleções aprovadas pelo Plano Nacional do Livro Didático (2004) e 

quatro coleções que não foram submetidas ao programa ou que não foram 

aprovadas. O estudo objetivava identificar os problemas que envolvem 

raciocínio combinatório e como estes são abordados antes da introdução formal 

da multiplicação; verificar como o conceito de multiplicação é tratado, se apenas 

como a soma de parcelas repetidas ou se existe uma abordagem mais ampla 

ligada à idéia de combinatória; verificar se os problemas de raciocínio 

combinatório estabelecem ligação com a construção de conceitos de 

probabilidade e estatística; e observar quais as orientações fornecidas pelo 

Manual do Professor em relação ao trabalho com os problemas de combinatória. 

Como principais resultados, Matos Filho e Pessoa (2006) apresentam: 1) Todas 

as coleções analisadas mostram um baixo percentual de problemas de 

raciocínio combinatório, quando comparados ao todo de problemas de estrutura 

multiplicativa ou, até mesmo, não apresentam problemas de raciocínio 

combinatório; 2) 87% dos livros didáticos analisados estabelecem uma relação 
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conceitual entre a multiplicação e o raciocínio combinatório e duas coleções, 

além de estabelecerem uma ligação conceitual com o raciocínio combinatório, 

estabelecem também uma ligação com a idéia de proporção; 3) 62,5% dos livros 

analisados apresentam os problemas de raciocínio combinatório sempre após 

os problemas de multiplicação e os problemas de multiplicação são 

apresentados sempre após os conceitos de adição e subtração, vinculando a 

construção do conceito de multiplicação ao conceito de adição; 4) Mais da 

metade (62,5%) dos livros didáticos não trazem sugestões, orientações e 

explicações que possam auxiliar os professores no trabalho com os problemas 

de raciocínio combinatório. Estes pesquisadores concluem que, apesar das 

orientações sugeridas pelos documentos oficias e pelas diversas pesquisas que 

justificam o trabalho com os problemas de raciocínio combinatório, os livros 

didáticos apresentam um número muito reduzido desses problemas. Desta 

forma, torna-se necessária uma maior atenção dos autores/editores em relação 

ao número de problemas de raciocínio combinatório propostos em suas obras, 

bem como há necessidade de melhor orientação ao professor – por meio de 

pressupostos teóricos, referências bibliográficas, resultados de pesquisas, 

explicações, orientações e sugestões.  

Sandoval, Trigueros e Lozano (2007), em seus estudos, afirmam que 

grande parte dos alunos da escola primária mexicana não consegue resolver 

problemas que precisam de análise combinatória. Estas autoras colocam como 

proposta para a superação desta dificuldade a utilização de um software 

desenvolvido por elas, o Diagrama de Arbol, criado com o objetivo de explorar 

idéias relacionadas à combinatória por meio da construção de diagramas de 

árvore. As autoras relatam um estudo realizado com 25 estudantes mexicanos 

de 11 a 13 anos de 5º e 6º anos que utilizaram o software, o qual permite o 

cálculo de diferentes problemas que envolvem o raciocínio combinatório, 

utilizando cores para diferenciar as possibilidades geradas. Elas observaram 

que o software permitiu que os alunos representassem os problemas e 

desenvolvessem estratégias de resolução mais eficientes. As mesmas 

afirmaram que objetivam em estudos futuros investigar com profundidade como 

as idéias de combinatória se modificam na utilização deste interativo e como o 

aprendizado pode ser transferido para ambientes de papel-lápis. Apesar da 
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avaliação bem positiva de Sandoval et al (2007), deve-se atentar para cuidados 

que professores precisam ter ao proporem o uso de diagramas – com ou sem 

recurso informático – pois em alguns casos, como os de combinação, os alunos 

precisarão excluir casos repetidos gerados na árvore de possibilidades.  

 Leite, Pessoa, Ferraz e Borba (2009) em um trabalho intitulado Softwares 

educativos e objetos de aprendizagem: um olhar sobre a análise combinatória, 

analisaram alguns softwares educativos e objetos de aprendizagem que trabalham o 

raciocínio combinatório. Foram selecionados cinco softwares/objetos de 

aprendizagem: Diagrama de Arbol (Sandoval, Trigueros e Lozano (2007), ML 

Combiner (Less, 2001), Combinação (RIVED, 2008), Permutação (RIVED, 2008), 

Arranjo (RIVED, 2008). A análise foi realizada à luz da Teoria dos Campos 

Conceituais, observando as formas de representação simbólica apresentadas e 

sugeridas pelos softwares e pelos objetos de aprendizagem, os invariantes e os 

significados. As autoras da pesquisa colocam como resultado que os softwares 

educativos e os objetos de aprendizagem apresentam uma limitação ao uso das 

fórmulas, ou seja, há uma valorização e uma indução em relação ao uso desta 

estratégia, desta forma de representação. Discutem que também perceberam a 

necessidade dos softwares educacionais e dos objetos de aprendizagem evitarem 

sinalizar que as construções de determinadas representações construídas pelos 

alunos são exaustivas, devendo deixar que o próprio aluno, a partir das tentativas 

para a resolução, defina uma estratégia. Apesar disso, afirmam que pode-se 

encontrar bons exemplos de trabalho, com possibilidades de despertar e manter o 

interesse do aluno, além de trazerem situações ricamente contextualizadas. Muito 

mais que uma interface atendendo aos requisitos de interação, as pesquisadoras 

anunciam que perceberam a necessidade do uso de variadas formas de 

representação simbólica para a compreensão de conceitos, considerando, 

inicialmente, os conhecimentos prévios dos usuários.     

Pelo conjunto de resultados apresentados nos estudos descritos, 

problemas de Raciocínio Combinatório – avaliados de forma isolada nos 

diferentes estudos – geram grande dificuldade para alunos de diferentes idades 

e níveis escolares distintos e até mesmo para alguns professores. Neste sentido, 

faz-se necessário dar continuidade à investigação de como os alunos compreendem 
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problemas de estruturas multiplicativas, especificamente no que se refere aos do 

tipo que envolve o raciocínio combinatório. 

No presente estudo observou-se quais, dentre os problemas de raciocínio 

combinatório (produto cartesiano, arranjo, permutação e combinação), são os mais 

facilmente compreendidos, uma vez que os estudos anteriores centraram suas 

análises em produtos cartesianos ou em apenas um ou mais dos outros tipos de 

problemas combinatórios (arranjos, permutações ou combinações). Um dos 

aspectos inovadores do presente estudo é, portanto, o de incluir estes quatro tipos 

de problemas num instrumento único de sondagem. 

No próximo capítulo será apresentado o método da pesquisa, explicitando-se 

os objetivos geral e específicos, apresentado os participantes, os procedimentos de 

pesquisa e de análise de dados. 
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CAPÍTULO 4 

_____________________ 
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MÉTODO 

Neste capítulo serão descritos os objetivos gerais e específicos, bem como o 

método adotado no presente estudo. Após a exposição dos objetivos, descrevem-se 

os participantes da pesquisa, especificando quantidade e caracterizando as escolas 

onde estudavam e a forma como foram escolhidos. Em seguida, descrevem-se os 

procedimentos metodológicos, apresentando o teste utilizado com todos os 

participantes e anunciando a forma como foi aplicado. No final do capítulo, descreve-

se a forma como foram realizadas as análises de dados.  

 

4.1. Objetivos 

 

4.1.1.Geral: 

• Analisar a compreensão de alunos do 2º ano do Ensino Fundamental ao 3º 

ano do Ensino Médio sobre problemas que envolvem o raciocínio 

combinatório. 

4.1.2. Específicos:  

• Verificar o desempenho dos alunos nos diversos tipos de problemas de 

combinatória; 

• Observar o desempenho dos alunos ao longo do período de escolaridade 

lidando com as mesmas questões que envolvem o raciocínio combinatório; 

• Analisar como alunos das séries 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;  

• Identificar estratégias desenvolvidas pelos alunos ao resolver problemas de 

combinatória;  

• Comparar desempenhos e estratégias ao longo dos anos de escolaridade; 
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• Verificar a progressão das estratégias ao longo dos anos de escolaridade; 

• Identificar quais invariantes das situações investigadas são mais facilmente 

reconhecidas pelos alunos; 

• Analisar as diferentes formas de representação simbólica usadas pelos 

alunos na resolução dos problemas que envolvem raciocínio combinatório. 

 

4.2. Participantes 

 

Participaram do estudo alunos de quatro escolas, sendo duas públicas e duas 

particulares: uma pública e uma particular que atendem alunos do 2º ao 5º ano do 

Ensino Fundamental18; e uma pública e uma particular que atendem tanto alunos do 

6º ao 9º ano do Ensino Fundamental quanto alunos do 1º ao 3º ano do Ensino 

Médio. A pesquisa abrangeu, assim, escolas públicas e particulares em três níveis 

distintos de escolarização, quais sejam, 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental, 6º ao 

9º ano do Ensino Fundamental e 1º ao 3º ano do Ensino Médio, totalizando 568 

alunos. Do primeiro nível de escolarização, 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental, 

participaram 255 alunos; do segundo nível, 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, 

participaram 174 alunos; e do terceiro nível, 1º ao 3º ano do Ensino Médio, 

participaram 139 alunos.  

As escolas foram escolhidas por conveniência, ou seja, pela disponibilidade 

em ceder o espaço para a pesquisa. As turmas também constituíram-se como 

amostra de conveniência, pois foram escolhidas conforme a disponibilidade dos 

professores em ceder espaço e tempo na ocasião da coleta de dados. Os alunos 

participaram da pesquisa a partir da sua disponibilidade no momento do teste, por 

esta razão tem-se números diferentes de alunos em cada série/turma analisada.  

 A distribuição dos alunos participantes do estudo pode ser vista no quadro a 

seguir. 
                                                           
18  Por  uma  questão  de  organização  da  linguagem  escrita,  neste  estudo  optou-se  por  adotar  a 
denominação  de  uso corrente na linguagem oral e não nos documentos oficiais: Ensino 
Fundamental I para os anos referentes ao 2º, 3º 4º e 5º anos e de Ensino Fundamental II para os 
anos referentes ao 6º, 7º, 8º e 9º anos.   
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Quadro 3. Quantitativo de alunos participantes no estudo por tipo de escola e 
ano de escolarização. 

 Escolas públicas Escolas particulares 

2º ano E. F. 26 29 

3º ano E. F. 31 33 

4º ano E. F. 37 42 

5º ano E. F. 30 27 

6º ano E. F. 18 25 

7º ano E. F. 18 27 

8º ano E. F. 19 24 

9º ano E. F. 19 24 

1º ano E. M. 21 27 

2º ano E. M. 18 25 

3º ano E. M. 19 29 

 Obs.: E.F. = Ensino Fundamental; E.M. = Ensino Médio 

As duas escolas particulares, tanto a que atende os alunos do 2º ao 5º ano 

quanto a que atende os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do 

Ensino Médio autodenominavam-se como possuidoras de uma concepção 

construtivista. Ambas afirmam em seus sites na web que promovem a interação 

social e o trabalho interdisciplinar, afirmando que buscam trabalhar de forma 

significativa, que voltam a atenção às diferenças individuais e acreditam que as 

aprendizagens dependem das características singulares de cada aprendiz. Além 

disso, afirmam que têm como objetivo, desenvolver, nas crianças e jovens, 

conhecimentos, competências, habilidades e valores que os torne cidadãos 

autônomos, competentes, críticos, sensíveis, solidários, capazes de conhecerem 

suas próprias possibilidades e limites e se relacionarem positivamente com as 

pessoas e com o mundo, agindo sobre ele e transformando-o. 

As duas escolas públicas, tanto a que atende os alunos do 2º ao 5º ano do 

Ensino Fundamental como a que atende os alunos do 6º ano do Ensino 

Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, são estaduais. Na Base Curricular Comum 
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para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco, publicada pela Secretaria de 

Educação de Pernambuco (2008), orienta-se que se trabalhe a partir da 

contextualização, da interdisciplinaridade, da aprendizagem significativa, valorizando 

as competências dos alunos, os quais são vistos como alguém capaz de construir 

socialmente o seu conhecimento. Portanto, de acordo com o que está posto no 

referido documento, as escolas públicas também se autodenominam construtivistas. 

 

4.3. Procedimentos metodológicos 

 

Cada aluno resolveu, individualmente, uma ficha contendo oito problemas de 

combinatória (dois de cada tipo: produto cartesiano, combinação, arranjo e 

permutação), apresentados a seguir. Os quatro primeiros problemas envolviam 

números que levavam a maior número de possibilidades na solução e os quatro 

últimos envolviam menos possibilidades, de modo que em cada tipo de problema o 

aluno entrava em contato com problemas de maiores e de menores possibilidades 

envolvidas.  

Foi colocado para os alunos que os problemas poderiam ser resolvidos da 

forma que eles quisessem e considerassem melhor, seja por desenhos, tabelas, 

gráficos, operações numéricas ou quaisquer outras formas. Dessa maneira, as 

soluções poderiam ser encontradas através de estratégias menos formais, como 

desenhos, tabelas, árvores de possibilidades, desenhos de diversos tipos ou através 

de estratégias mais formais, como o algoritmo da multiplicação (em alguns casos), o 

princípio fundamental da contagem ou o uso de fórmulas19. 

Com o objetivo de que os alunos se sentissem livres para resolver os 

problemas, não foi estipulado tempo para a resolução. Para os alunos de 2º e 3º ano 

do Ensino Fundamental, foi feita pelo pesquisador a leitura dos enunciados dos 

problemas.  

                                                           
19 Possíveis soluções para cada tipo de problema foram objeto de reflexão no 3º capítulo e no 
Capítulo 5 soluções de alunos dos diferentes níveis de escolaridade serão apresentadas e discutidas. 
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Os problemas foram apresentados na seguinte ordem: 

1. Maria tem 3 saias (uma azul, uma preta e uma verde) e 5 blusas (nas cores 

amarela, bege, branca, rosa e vermelha). Quantos trajes diferentes ela pode formar 

combinando todas as saias com todas as blusas?  

(PRODUTO CARTESIANO) 

2. Quantas palavras diferentes (com ou sem sentido) poderei formar usando as 

letras da palavra AMOR? 

(PERMUTAÇÃO) 

3. As semifinais da Copa do Mundo serão disputadas pelas seguintes seleções: 

Brasil, França, Alemanha e Argentina. De quantas maneiras diferentes podemos ter 

os três primeiros colocados?  

(ARRANJO) 

4. Uma escola tem 9 professores (Cristiano, Isabel, Laura, Mateus, Nívea, Pedro, 

Roberto, Sandra e Vítor), dos quais 5 devem representar a escola em um congresso. 

Quantos grupos diferentes de 5 professores pode-se formar? 

(COMBINAÇÃO) 

5. Para representante de turma da sala de aula se candidataram 3 pessoas (Joana, 

Mário e Vitória). De quantas maneiras diferentes poderão ser escolhidos o 

representante e o vice-representante? 

(ARRANJO) 

6. Para a festa de São João da escola, tem 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? 

(PRODUTO CARTESIANO) 
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7. Três alunos (Mário, Raul e Júnior) participam de um concurso em que serão 

sorteadas duas bicicletas. Quantos resultados diferentes podem ser obtidos no 

concurso?  

(COMBINAÇÃO) 

8. De quantas formas diferentes poderei arrumar as fotos de meu irmão, meu pai e 

minha mãe na estante, de modo que elas fiquem lado a lado? 

(PERMUTAÇÃO) 

 

4.4. Análise de dados 

 

A análise dos dados do estudo foi realizada de forma qualitativa e 

quantitativa, cuja estatística foi efetuada através do Statistical Package for the Social 

Sciences – SPSS.  

Analisou-se o desempenho dos alunos a partir das variáveis gênero 

(masculino e feminino), tipo de escola (pública e particular), nível de ensino (Ensino 

Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio), ano de escolarização (2º 

ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio), significados de 

Combinatória dos problemas (arranjo, combinação, permutação e produto 

cartesiano) e ordem de grandeza dos números (que levavam a maiores ou a 

menores possibilidades nos resultados). Além disso, analisaram-se os tipos de 

respostas e estratégias apresentadas pelos alunos, seguido pela análise 

qualitativa das estratégias e respostas utilizadas.  

Na análise qualitativa são apresentados diversos protocolos de resolução 

dos alunos. Estes foram escolhidos buscando-se variar os anos/níveis 

escolares, o tipo de escola e o tipo de resposta e/ou estratégia que os alunos 

apresentaram. 
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CAPÍTULO 5 

_____________________ 
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APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

O objetivo geral deste estudo foi analisar a compreensão de alunos do 2º ano 

do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio sobre problemas que envolvem 

o raciocínio combinatório. Os objetivos específicos foram verificar o desempenho 

dos alunos nos diversos tipos de problemas de combinatória; observar o seu 

desempenho ao longo da escolaridade lidando com as mesmas questões que 

envolvem o raciocínio combinatório; analisar como alunos das séries 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; identificar estratégias 

desenvolvidas pelos alunos ao resolver problemas de combinatória;  comparar 

desempenhos e estratégias ao longo dos anos de escolaridade; verificar a 

progressão das estratégias ao longo dos anos de escolaridade; identificar quais 

invariantes das situações investigadas são mais facilmente reconhecidas pelos 

alunos; analisar as diferentes formas de representação simbólica usadas pelos 

alunos na resolução dos problemas que envolvem raciocínio combinatório. Portanto, 

foram verificadas concepções dos alunos antes e depois da introdução formal aos 

conceitos envolvidos no raciocínio combinatório. 

Os resultados foram analisados de forma qualitativa, na qual verificaram-se as 

estratégias e os tipos de respostas utilizadas pelos alunos para resolver oito 

problemas de Combinatória e de forma quantitativa através do Statistical Package 

for the Social Sciences – SPSS, a partir do qual foram analisados os acertos dos 

alunos por gênero, por tipo de escola, por nível de ensino, por ano de escolarização, 

por significado de problema e por ordem de grandeza dos números apresentados 

nos problemas (que levavam a um maior ou a um menor número de possibilidades),, 

observando níveis de significância de desempenho em função de cada uma destas 

variáveis. 
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Os tipos de respostas e as estratégias apresentadas pelos alunos, também 

foram analisadas relacionando-se com o significado do problema, com a grandeza 

dos números que levavam a uma maior ou menor quantidade de possibilidades e 

com o nível de ensino. Além disso, foi feita uma análise qualitativa das estratégias e 

tipos de respostas apresentados pelos alunos, com seus respectivos exemplos.  

 

5.1. Análises de desempenho 

 

Nesta seção serão analisados os desempenhos dos alunos do 2º ano do 

Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, tomando como base o gênero dos 

participantes, o tipo de escola (pública e particular), os níveis de ensino (Ensino 

Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio), os anos de escolarização 

(2º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio), o significado de 

Combinatória dos problemas (arranjo, combinação, permutação e produto 

cartesiano) e a ordem de grandeza dos números (gerando maior ou menor número 

de possibilidades). 

 

5.1.1. Análise de desempenho por gênero 

Apesar de neste estudo não se ter gênero como variável controlada (pois não 

se organizou a coleta em função desta variável), a análise de desempenho, dentre 

outros objetivos, intencionava, também, confirmar o que se espera e defende, que o 

gênero não tem efeito no aprendizado matemático. Na Tabela 1 apresentam-se os 

percentuais de acertos dos alunos por gênero. 

Tabela 1. Percentuais de acerto por gênero. 

Feminino 24,3 

Masculino 26,0 
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Ao analisar a Tabela 1, observa-se que os percentuais de acerto dos alunos e 

das alunas pesquisados foram bem próximos, levando-se à conclusão de que não 

foram evidenciadas diferenças de desempenho entre meninas/moças e 

meninos/rapazes, como pode ser observado nos resultados das análises estatísticas 

apresentadas a seguir. É importante destacar que nesta tabela estão sendo levados 

em consideração todos os níveis de ensino, por isso o percentual é baixo. É também 

preciso destacar que o que está sendo considerado acerto é acerto total, pois muitos 

se aproximaram da resposta, demonstraram compreensão das relações envolvidas 

nos problemas, desenvolveram estratégias válidas (ver discussão no item 5.3), mas 

não chegaram ao resultado correto. 

Na MANOVA (Análise Multivariada da Variância) efetuada, não evidenciou-se 

diferença significativa  de  desempenho  entre meninas/moças  e meninos/rapazes 

(F (1, 567) = 0.647, p = 0.422). Observa-se, assim, que não houve influência do sexo 

do participante nos desempenhos observados. Os desempenhos de meninas/moças 

e meninos/rapazes não se diferenciaram significativamente em nenhum dos níveis 

de ensino, como observado na interação gênero x nível de ensino, F(2,566) = 1.095, 

p = 0.335).  Esta falta de efeito de interação pode ser verificada no Gráfico 1, no qual 

se observa que os desempenhos das meninas/moças e dos meninos/rapazes 

seguem a mesma tendência em cada um dos níveis de ensino. Também não foi 

evidenciada diferença entre os desempenhos de meninas/moças e de 

meninos/rapazes por tipo de escola, como se pode observar no Gráfico 2 e na 

interação gênero x tipo de escola (F(1, 567) = 0.265, p = 0.607), bem como não foi 

evidenciado efeito de interação nível x gênero x escola ((F(2,566) = 0.108, p = 

0.897). Dessa forma, não se observou diferença significativa entre os desempenhos 

de meninas/moças e de meninos/rapazes, nem na escola pública nem na particular, 

bem como os desempenhos entre gêneros não variou significativamente em função 

do nível de ensino. 
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Gráfico 1. Desempenho dos gêneros por nível de ensino. 

 

 
 
 

 
Gráfico 2. Desempenho dos gêneros por tipo de escola. 

 

Por não ter sido observada diferença significativa de desempenho em função 

do gênero, esta variável não foi considerada nas demais análises. Assim, na análise 

do efeito do tipo de escola, discutida a seguir, levou-se em consideração o nível e 
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ano de escolarização, o tipo de problema (em função do significado de 

Combinatória) e a ordem de grandeza dos números. 

 

5.1.2. Análise de desempenho por tipo de escola 

Nesta seção serão discutidos os resultados buscando contemplar a análise de 

desempenho por tipo de escola (Tabela 2). Para um maior detalhamento dessa 

discussão, são contempladas na análise da Tabela 3 as variáveis tipo de escola por 

ano de escolarização e significado de Combinatória do problema.   

 

Tabela 2. Percentuais de acerto por tipo de escola. 

Escola Pública 13,4 

Escola Particular 34,81 

 

Da mesma forma que na análise anterior, é preciso salientar que neste 

aparente desempenho fraco – tanto dos alunos da escola pública quanto da 

particular – foram considerados apenas acertos completos, ou seja, se os alunos 

conseguiam chegar aos resultados corretos. Deve-se, porém, considerar que há um 

número muito maior de acertos parciais, ou seja, casos nos quais os alunos 

iniciaram corretamente suas soluções e se aproximaram das respostas corretas, 

mas não a obtiveram por dificuldades de sistematização em suas resoluções.  Além 

disso, é preciso considerar que estes valores indicam o percentual de acertos 

envolvendo os alunos de todos os anos de escolarização. 

Foi observada diferença significativa de desempenho em função do tipo 

de escola (pública e particular), evidenciada pela análise de variância: tipo de 

escola, F(1, 567) = 206.498, p < 0.0001.  Foi observado efeito de interação 

escola x nível (F(2,566) = 15.357, p < 0.0001), como também se pode verificar 

no Gráfico 3. Este resultado significa que o desempenho dos alunos da escola 



125 
 

particular foi superior ao dos alunos da escola pública em todos os níveis de 

ensino, mas a diferença entre os tipos de escola se torna maior com o aumento 

do nível de escolaridade.  

 

 

 
Gráfico 3. Desempenho de tipo de escola por nível de ensino. 

 

 

A Tabela 3, a seguir, é um detalhamento da Tabela 2 discutida 

anteriormente. O objetivo principal da apresentação da Tabela 3 é discutir a 

diferença entre os dois tipos de escola pesquisados: pública e particular, 

analisando-se os acertos por tipo de escola e por ano de escolarização. Nas 

seções subsequentes, os desempenhos por ano de escolarização e por tipo de 

problema serão foco de análise. 
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Tabela 3. Percentual de acertos por tipo de escola, por ano de 
escolarização e por significado de Combinatória do problema. 

 Arranjo Combinação Permutação 
Produto 

Cartesiano 

E
s
c
o
l
a 
p
ú
b
l 
i
c
a 

2º ano EF 0 0 0 0 

3º ano EF 1,6 4,8 1,6 12,9 

4º ano EF 1,3 5,4 1,3 4 

5º ano EF 1,6 8,3 3,3 15 

6º ano EF 11,1 2,7 0 30,5 

7º ano EF 13,8 2,7 0 41,6 

8º ano EF 23,6 2,6 2,6 42,1 

9º ano EF 36,8 0 10,5 73,6 

1º ano EM 19 4,7 11,9 69 

2º ano EM 22,2 13,8 2,7 77,7 
3º ano EM 23,6 13,1 7,8 60,5 

E
s
c
o
l
a 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r 

2º ano EF 0 1,7 0 0 

3º ano EF 6 19,6 3 15,1 

4º ano EF 5,9 14,2 4,7 40,4 

5º ano EF 27,7 14,8 5,5 81,4 

6º ano EF 24 20 20 76 

7º ano EF 50 7,4 31,4 90,7 

8º ano EF 27 22,9 47,9 81,2 

9º ano EF 58,3 25 33,3 91,6 

1º ano EM 48,1 7,4 53,7 94,4 

2º ano EM 58 4 40 88 

3º ano EM 68,9 27,5 84,4 87,9 
Obs.: EF = Ensino Fundamental; EM = Ensino Médio 

 

Na Tabela 3, verifica-se que, de um modo geral, à medida que se avança nos 

anos de escolarização também se avança no nível de desempenho, tanto na escola 

pública quanto na particular, embora esta segunda apresente um melhor 

desempenho que a primeira. Assim, verifica-se que os alunos das escolas 

particulares pesquisadas se saem melhor que os alunos das escolas públicas 

envolvidas na investigação, exceto os alunos do 2º ano do Ensino Médio, nos 

problemas de combinação. Este é o único caso em que os alunos da escola pública 

se saem melhor que os da escola particular. 
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Uma importante observação é a de que os alunos tanto da escola pública 

quanto da particular partem de um nível de desempenho bem semelhante, porém, à 

medida que os anos de escolarização avançam, os dois tipos de escola se 

distanciam cada vez mais. Assim, à medida que o nível de escolaridade avança, as 

diferenças de desempenho se distanciam em favor dos alunos das escolas 

particulares.  

A seguir, dois exemplos de resolução de um aluno da escola particular e de 

um aluno da escola pública do 2º ano do Ensino Fundamental que evidenciam que 

os alunos dos dois tipos de escola apresentam de início compreensões semelhantes 

com respeito aos problemas combinatórios. O aluno da escola particular (Figura1) 

apresenta duas tentativas de resolução. Na primeira questão o aluno utiliza o 

desenho para ilustrar o problema, mas não realiza nenhuma tentativa de relacionar 

as saias com as blusas. Na segunda questão ele percebe a necessidade de listar as 

possibilidades, no entanto realiza de uma maneira não sistemática e não consegue 

esgotar as possibilidades. O aluno da escola pública (Figura 2) realiza uma adição 

para resolver a primeira questão e na segunda questão, também tenta listar as 

possibilidades, sem, no entanto realizar de maneira sistemática e também sem 

demonstrar que percebe um dos invariantes da permutação no qual todos os 

elementos do conjunto devem ser utilizados.  

 
 Figura 1. Soluções incompletas dos Problemas 1 (produto cartesiano) e 2 

(permutação)  pelo Aluno 447, A. M. M., 2º ano do Ensino Fundamental, escola 
particular. 
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Figura 2. Soluções incompletas dos Problemas 1 (produto cartesiano) e 2 
(permutação)  pelo Aluno 8, E. F., 2º ano do Ensino Fundamental, escola 

pública. 
 

 

As figuras acima mostram que mesmo com percentual zero de acertos, os 

alunos do 2º ano das duas escolas apresentam tentativas de resolução e estratégias 

muitos semelhantes e que se aproximam da resposta correta (no caso do Problema 2).  

Como afirmado, no 2º ano do Ensino Fundamental o percentual de acertos é 

zero nos dois tipos de escola e em todos os tipos de problemas, com exceção de 

apenas um aluno da escola particular que acertou um problema de combinação 

(Problema 7), sem, no entanto, explicitar estratégia, apresentando apenas a 

resposta correta (ver Figura 3):  

 

 
Figura 3. Solução do Problema 7 (combinação) pelo Aluno 440, J.M.C.B., 2º ano 

do Ensino Fundamental, escola particular. 
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Pode-se supor que este aluno de fato tenha acertado, realizando um 

cálculo mental, ou acertou por acaso ao utilizar um dos números do enunciado 

do problema, pois sua resposta foi “3”, a qual é a resposta correta para a 

questão, mas é também um dos números propostos no problema. Esse 

resultado se relaciona ao que Fischbein e Gazit (1988) discutem sobre a 

utilização de um dos números do enunciado como resposta ao problema como 

um dos erros comuns encontrados no trabalho com a combinatória: um número 

contido no problema é apresentado como solução. O fato é que este foi o único 

aluno neste ano de escolarização, nos dois tipos de escola, que acertou um dos 

problemas propostos, os outros apresentam percentual zero de acerto, ou seja, 

os alunos tanto da rede particular quanto da pública, embora tenham entendido 

algumas das relações envolvidas nos problemas, não conseguiam desenvolver 

procedimentos que o levavam à resposta final correta para as situações.  

Portanto, em relação ao desempenho dos alunos nos dois tipos de 

escola, todos iniciam a partir de um mesmo nível de desempenho, ou seja, 

apesar de no 2º ano do Ensino Fundamental os alunos já apresentarem 

estratégias interessantes (ver discussão no item 5.2, sobre tipos de respostas e 

estratégias de resolução) não há acertos no sentido de desenvolver uma 

estratégia apresentando compreensão total do cálculo relacional (Vergnaud, 

1991) e nem uma resposta correta no que se refere ao cálculo numérico 

(Vergnaud, 1991). Porém, a partir do 3º ano do Ensino Fundamental, o 

desempenho dos alunos dos dois tipos de escola começa a se diferenciar e, 

como afirmado anteriormente, os da escola particular apresentam um 

desempenho significativamente superior em relação aos alunos da escola 

pública.   

Para confirmar esta discussão, as Figuras 4 e 5 são exemplos de 

soluções de uma aluna da escola particular e uma aluna da escola pública para 

as mesmas questões.  
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Figura 4. Soluções corretas dos Problemas 5, 6, 7 e 8, respectivamente de 

arranjo, produto cartesiano, combinação e permutação, pela Aluna 485, C.P.F., 
3º ano do Ensino Fundamental, escola particular. 

 

 
Figura 5. Solução correta do Problema 5 (arranjo) e soluções incorretas dos 

Problemas 6, 7 e 8 respectivamente de produto cartesiano, combinação e 
permutação pela aluna 18, K.S.F.C., 3º ano do Ensino Fundamental, escola 

pública. 
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Pode-se perceber que começam a apresentar acertos a partir do 3º ano do 

Ensino Fundamental, porém a escola particular apresenta um desempenho superior 

em relação à escola pública. Na escola particular pode-se encontrar uma sequência 

de acertos como apresentado na Figura 4, porém, na escola pública, neste ano 

escolar (3º ano do Ensino Fundamental), isso não foi visto. A aluna da escola 

particular (Figura 4) apresenta acertos nas 4 questões exemplificadas e a aluna da 

escola pública apresenta acerto apenas na 5ª questão. Esta aluna da escola pública 

(Figura 5) evidencia compreender alguns dos invariantes dos problemas, como 

quando demonstra perceber que a ordem dos elementos gera novas possibilidades 

(Problema 5), mas apresenta dificuldades na sistematização de suas soluções 

(como quando apresenta possibilidades repetidas no Problema 7). Segundo 

Fischbein, Pampu e Minzat (1970) o desenvolvimento do raciocínio combinatório tem 

uma forte influência da escolarização, pois a escola pode estimular que os alunos 

busquem estratégias para solucionar problemas de natureza diferenciada, bem 

como incentivá-los à busca de sistematizações em suas soluções. Parece, assim, 

que as distintas redes de ensino podem estar influenciando diferentemente os 

alunos em suas habilidades matemáticas.  

Neste ano de escolarização (3º ano do Ensino Fundamental), na escola 

pública, em relação aos acertos, apenas a Aluna 18, K.S.F.C., apresenta estratégia 

de resolução. Os demais alunos (4,8%), quando apresentam acertos o fazem sem 

explicitar a estratégia utilizada, colocando apenas a resposta correta.  

Diante do fato de iniciarem a partir de um mesmo nível de desempenho, há 

evidências que não há uma dificuldade cognitiva nos alunos da escola pública que 

os diferencia dos alunos da escola particular. A escola particular parece estar 

estimulando melhor os alunos a pensarem em problemas diferenciados e a buscar 

sistematicamente soluções para situações distintas.  Além disso, as escolas 

particulares analisadas neste estudo são conhecidas por apresentarem um perfil de 

características construtivistas, de investimento na interação social e no 

desenvolvimento da criatividade e autonomia dos alunos. Este melhor desempenho 

da rede particular pode ser em função das duas escolas particulares envolvidas no 
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estudo, que parecem estar contribuindo melhor para o desenvolvimento do 

raciocínio combinatório de seus alunos.   

Na análise desta seção observa-se, assim, que os alunos da escola particular 

apresentam melhor desempenho que os alunos da escola pública. Verifica-se que 

alunos das duas redes de ensino partem de um mesmo nível de desempenho no 2º 

ano do Ensino Fundamental e à medida que a escolarização avança, alunos da 

escola pública e da particular se distanciam. A hipótese aqui levantada é a de que as 

escolas particulares que fizeram parte desta investigação têm sido mais bem 

sucedidas do que as públicas participantes em levar os alunos a buscarem soluções 

sistematizadas para os problemas combinatórios. 

Mesmo com as diferenças de desempenho entre os tipos de escola, observa-

se que nas duas redes de ensino ocorrem avanços à medida que avança o nível de 

ensino, ou seja, a escola pública apresenta um desempenho inferior à escola 

particular, mas analisando-se o desempenho dos alunos verifica-se avanço de um 

nível de ensino para o seguinte – tanto na escola particular quanto na pública. Este 

avanço de desempenho por nível de ensino será analisado a seguir. 

 

5.1.3. Análise de desempenho por nível de ensino 

 Nesta seção será analisado o desempenho dos alunos por nível de ensino 

(Tabela 4).  

Tabela 4. Percentuais de acerto por nível de ensino. 

Ensino Fundamental I 9,3 

Ensino Fundamental II 33,5 

Ensino Médio 43,2 

 

Entre os distintos níveis de escolarização, foram observadas diferenças 

significativas no desempenho dos alunos (F (2, 566) = 173.826 p < 0.001). 

Testes post-hoc foram realizados (Tukey MSD e Bonferroni) e indicaram 
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diferenças significativas (p < 0.001) entre os três níveis de ensino, ou seja, os 

desempenhos no Ensino Fundamental II foram significativamente superiores aos 

desempenhos no Ensino Fundamental I e os desempenhos no Ensino Médio 

foram significativamente superiores aos do Ensino Fundamental II.  

A Tabela 4 evidencia que há progressos de um nível de ensino para outro 

com grandes saltos em termos de desempenho do Ensino Fundamental I para o 

Ensino Fundamental II, mas menores avanços entre o Ensino Fundamental II e o 

Ensino Médio (embora as diferenças sejam significativas). Parece, assim, haver 

evidência de que a maturidade e/ou experiências extra-escolares ou escolares, não 

necessariamente relacionadas de forma direta ao ensino da Combinatória, têm uma 

grande influência nos desempenhos, pois nos anos finais do Ensino Fundamental os 

alunos melhoram significativamente mesmo sem instrução escolar específica.  

É importante lembrar que nestas análises está sendo considerado acerto a 

finalização total do problema, com a resposta correta. Porém, níveis intermediários 

de acerto ocorrem em todos os níveis de ensino20. Portanto, embora o Ensino 

Fundamental I apresente um percentual baixo de acertos (9,3%), os alunos 

demonstram interessantes estratégias de resolução e diferentes níveis de 

compreensão em relação aos problemas.  

Há um avanço grande de desempenho no Ensino Fundamental II se 

comparado ao Ensino Fundamental I. Porém, dos alunos do Ensino Médio esperava-

se um avanço maior, pois se previa que o trabalho formal com a combinatória 

ocorrida neste nível de ensino tivesse um impacto maior no desempenho. Diante do 

resultado com percentual de acertos abaixo de 50%, podem-se levantar as 

seguintes hipóteses em relação ao Ensino Médio: (1) neste nível de ensino não se 

está trabalhando a Análise Combinatória; e (2) a escola trabalha com excesso de 

formalização, não permitindo aos alunos desenvolverem estratégias próprias e, 

assim, desenvolverem a compreensão da lógica desses problemas.  

De acordo com os dados, verifica-se que apenas os alunos do 3º ano do 

Ensino Médio da escola particular utilizam fórmulas como estratégia de resolução 

                                                           
20 Ver aprofundamento dessa discussão nas seções 5.2 e 5.3 sobre tipos de respostas e tipos de 
estratégias. 
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dos problemas, portanto, até esse ano de escolarização, há indícios que a Análise 

Combinatória não foi trabalhada formalmente. Parte desses alunos que apresentam 

fórmula como estratégia de resolução, as utilizam de maneira inadequada (Ver 

Tabelas 10 e 11). Portanto, confirma-se que alunos do 2º ano do Ensino Médio dos 

dois tipos de escola e alunos do 3º ano do Ensino Médio da escola pública não 

trabalharam formalmente com a Análise Combinatória, embora esse seja um 

conteúdo do currículo do 2º ano do Ensino Médio. Salienta-se, entretanto, que a 

coleta de dados do presente estudo deu-se num período anterior ao que usualmente 

é trabalhado este conteúdo, o que, certamente, influenciou os desempenhos dos 

alunos do 2º ano, mas esperava-se que os alunos do 3º ano tivessem melhores 

resultados em função de já terem abordado a Combinatória na escola. 

Além disso, ao se utilizarem de fórmulas, alunos ainda o fazem de maneira 

inadequada, demonstrando que mesmo formalizando esse ensino, talvez o trabalho 

não esteja ocorrendo de maneira adequada, que deveria ajudar o aluno a pensar 

sobre a lógica implícita em cada significado de problema estudado (arranjo, 

combinação, permutação e produto cartesiano). Assim, parece que o cálculo 

relacional (Vergnaud, 1991) fica relegado, priorizando o cálculo numérico através de 

fórmulas, bem como, os invariantes (Vergnaud, 1986) dos diferentes significados 

não são analisados, discutidos, refletidos, não ajudando, assim, o aluno a 

desenvolver a compreensão das diferentes lógicas dos problemas. 

Diante da necessidade de se desenvolver a compreensão dos diferentes tipos 

de problemas de Combinatória (com suas variações em termos de significados 

envolvidos, de invariantes presentes nas situações e das representações simbólicas 

utilizadas), é importante que desde o Ensino Fundamental I sejam exploradas 

estratégias espontâneas para a resolução de situações que envolvam significados e 

invariantes diversos, estimulando os alunos ao uso de diferentes representações 

simbólicas (Vergnaud, 1986), considerando estes aspectos nos diferentes níveis de 

ensino e aprofundando-os à medida que se avança nos anos escolares. É 

necessário, assim, explorar os conceitos-em-ação que os alunos apresentam para, a 

partir do nível de conhecimento evidenciado, aprofundar os saberes relacionados à 

Combinatória. Ao buscar acompanhar as estratégias utilizadas pelos alunos, pode-

se identificar quais teoremas-em-ação os alunos estão utilizando e, assim, melhor 

auxiliá-los no desenvolvimento das relações predicativas (Vergnaud, 2009) das 
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situações combinatórias, ou seja, as historicamente construídas e aceitas pela 

escola. 

Além da necessidade de acompanhamento dos processos desenvolvidos 

pelos alunos, é importante que a escola tenha consciência de que 

conhecimentos são desenvolvidos também fora dela, assim, não só o que se 

trabalha dentro da escola com conteúdos específicos auxilia no 

desenvolvimento do conhecimento do aluno, mas também o que se aprende fora 

do contexto escolar se soma às experiências dos alunos e, assim, formam uma 

teia, interferindo no processo de aprendizagem. Carraher, Carraher e 

Schliemann (1988) defendem que conhecimentos ocorrem dentro e fora da 

escola e esta precisa levar em consideração os diferentes conhecimentos dos 

alunos para assim poder desenvolver o trabalho de formalização dos saberes. 

Porém, não se pode negar a importância da escola no desenvolvimento do 

raciocínio combinatório, pois esta tem um papel fundamental na formalização 

dos conhecimentos, na sistematização de saberes que ocorrem dentro e fora do 

seu âmbito e, neste sentido, existem conhecimentos que só serão 

sistematizados, organizados, ampliados e aprofundados na escola. Nessa 

direção, Fischbein (1975) afirma que a capacidade de resolução de problemas 

combinatórios nem sempre é alcançada na idade adulta, sendo necessária a 

instrução escolar específica para que esta capacidade se dê. 

 Desta seção de análise pode-se concluir que à medida que avança o nível 

de escolarização, avança o nível de desempenho dos alunos, porém, o avanço 

maior ocorre entre o Ensino Fundamental I e o Ensino Fundamental II, deste 

último em relação ao Ensino Médio o avanço é menor. Talvez porque entre o 

início do trabalho com estruturas multiplicativas no Ensino Fundamental I e a 

passagem para outros conteúdos no Ensino Fundamental II há um investimento 

das escolas no trabalho com as estruturas multiplicativas. Já entre o Ensino 

Fundamental II e o Ensino Médio o investimento maior recai sobre outros 

conceitos. 
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5.1.4. Análise de desempenho por ano de escolarização  

Nesta seção será analisado o desempenho dos alunos por ano de 

escolarização (Tabela 5). Esta tabela também trata de significados de Combinatória, 

mas os desempenhos em função destes será foco de análise da seção seguinte. 

Nesta tabela, diferentemente da Tabela 3, não se separou o desempenho por tipo de 

escola, mas, como já concluído por meio de análise anterior, deve-se ressaltar que 

em geral o desempenho dos alunos das escolas particulares pesquisadas foi 

superior ao do dos alunos das escolas públicas envolvidas na investigação.  

 
 

Tabela 5. Percentual de acertos por ano de escolarização e por 
significado de Combinatória do problema. 

 
Arranjo Combinação Permutação 

Produto 
Cartesiano 

2º ano EF 0 0,9 0 0 

3º ano EF 3,9 12,5 2,3 14 

4º ano EF 3,7 10,1 3,1 23,4 

5º ano EF 14 11,4 4,3 46,4 

6º ano EF 18,6 12,7 11,6 56,9 

7º ano EF 35,5 5,5 18,8 71,1 

8º ano EF 25,5 13,9 16,2 63,9 

9º ano EF 48,8 13,9 23,2 83,7 

1º ano EM 35,4 6,2 35,4 83,3 

2º ano EM 43 8,1 24,4 83,7 

3º ano EM 51 13,5 54,1 77 

Obs.: EF = Ensino Fundamental; EM = Ensino Médio. 

  

No que se refere aos anos de escolarização, foram observadas diferenças 

significativas no desempenho dos alunos (F 10,557) = 37,892;   p < 0.001). 

Testes post-hoc foram realizados (Tukey MSD e Bonferroni) e os mesmos 

indicaram que não houve diferença significativa de desempenho entre os alunos 

do 2º, 3º e 4º anos do Ensino Fundamental, mas estes apresentaram 
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desempenho significativamente inferior ao dos alunos do 5º ano. Por sua vez, 

os alunos do 5º ano, além de apresentarem desempenho significativamente 

superior ao dos alunos de anos anteriores, não diferiram significativamente em 

desempenho dos alunos do 6º, 7º e 8º ano, mas desempenharam-se de modo 

significativamente inferior aos alunos do 9º ano de escolarização. Os alunos do 

9º ano do Ensino Fundamental e os do 1º e 2º e 3º ano do Ensino Médio 

apresentaram desempenhos não significativamente diferentes. Estes resultados 

indicam que houve saltos nos desempenhos no 5º e no 9º anos do Ensino 

Fundamental, mas não houve grande avanço no 3º ano do Ensino Médio. 

  Como possíveis motivos destes saltos, acredita-se que no 5º ano 

provavelmente os alunos haviam trabalhado mais os problemas combinatórios 

na escola e também desenvolvido em outras experiências escolares e extra-

escolares seu raciocínio lógico-dedutivo, bem como estratégias de resolução de 

problemas mais sistematizados por influência de seu desenvolvimento cognitivo; 

os alunos do 9º ano não continuaram a trabalhar diretamente os problemas 

combinatórios, mas, da mesma forma que os alunos dos anos anteriores, outras 

experiências os auxiliaram no desenvolvimento de seus raciocínios 

combinatórios; com os alunos do 3º ano do Ensino Médio, diferentemente do 

que era esperado, o desempenho não foi significativamente superior.   

Percebe-se, ao analisar a Tabela 5, que, de um modo geral, à medida que 

avançam nos anos escolares, os alunos avançam no desempenho em relação 

aos problemas, com exceção dos alunos do 8º ano, que apresentam 

desempenho inferior aos alunos do 7º ano em três dos quatro significados de 

Combinatória trabalhados (arranjo, permutação e produto cartesiano). 

Entretanto, testes post hoc (LSD e Tukey) foram realizados e evidenciaram que 

a diferença de desempenho dos alunos do 7º e 8º ano nestes significados de 

combinatória dos problemas não foi significativa: arranjo (p = 0.084); 

permutação (p = 0,140); produto cartesiano   (p = 0.350). 
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5.1.5. Análise de desempenho por significado de Combinatória dos 
problemas 

O objetivo da apresentação da Tabela 6, a seguir, é chamar a atenção sobre 

as diferenças nos significados de Combinatória dos problemas nos diferentes níveis 

de ensino. Nesta tabela tem-se o percentual de acertos por nível e por significado 

envolvido nos problemas. 

 

Tabela 6. Percentual de acertos por significado de Combinatória do problema e 
por nível de ensino. 

 
Arranjo Combinação Permutação 

Produto 
Cartesiano 

Ensino 
Fundamental I 

10,5 5,2 2,5 42,3 

Ensino 
Fundamental II 

32,1 11,4 20,4 68,9 

Ensino Médio 
 

43,1 12,2 38,4 81,2 

 

 Ao analisar o desempenho dos alunos por nível de ensino e por significado de 

Combinatória dos problemas, percebe-se que mesmo nos problemas em que são 

apresentados desempenhos mais baixos, como os de combinação, há um avanço 

no desempenho à medida que se avança nos níveis. Como também visto na Tabela 

5, em geral há avanços também evidenciados por ano de escolarização, sendo 

progressos maiores identificados nos Anos 5º e 9º do Ensino Fundamental e no 3º 

Ano do Ensino Médio. 

A seguir serão discutidos os desempenhos de acordo com os significados dos 

problemas. Por meio de t-testes, observou-se que há diferenças significativas (em 

nível de p < 0.001) entre cada um dos significados de Combinatória dos problemas. 

Dessa forma, os desempenhos diferenciaram-se significativamente nos problemas 

de arranjo, de combinação, de permutação e de produto cartesiano, quando 

comparados entre si.  
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Pode-se observar a partir da Tabela 6 que, de acordo com o desempenho dos 

alunos nos diferentes níveis de ensino, os problemas mais fáceis são os de produto 

cartesiano, seguidos dos de arranjo e os mais difíceis são os de permutação e de 

combinação, este último com percentuais bastante baixos de acertos em todos os 

níveis, sendo a permutação o significado de mais difícil compreensão no Ensino 

Fundamental I. Na análise da Tabela 3, anteriormente apresentada e discutida, 

evidencia-se que esta tendência é a mesma tanto na escola particular quanto na 

pública. 

Como já comentado, os problemas de produto cartesiano são os que 

apresentam o maior percentual de acertos em todos os três níveis pesquisados e 

este melhor desempenho pode, em parte, ser creditado ao ensino nas escolas, pois 

a partir do 3º ano do Ensino Fundamental problemas que envolvem o raciocínio 

combinatório são, em geral, trabalhados e os de produto cartesiano são os únicos 

problemas combinatórios explicitamente trabalhados desde cedo na escolarização 

básica. Quando as estruturas multiplicativas são introduzidas por volta do 3º ou 4º 

ano do Ensino Fundamental, o produto cartesiano é trabalhado junto com outros 

significados dos problemas de estruturas multiplicativas (proporcionalidade, 

configuração retangular e comparativa, utilizando os termos dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais – Brasil, 1997). Salienta-se que alguns tipos de problemas de 

combinatória, como os problemas de arranjos, combinações e permutações, não são 

explicitamente ensinados nestas séries, embora os PCN (Brasil, 1997) orientem para 

que sejam trabalhados. Barreto, Amaral e Borba (2007) evidenciaram que há um 

trabalho implícito e não sistematizado com os outros tipos de problema – em termos 

de significados envolvidos – em alguns livros didáticos de anos iniciais de 

escolarização. Apesar da ausência de um trabalho explícito e sistematizado com 

arranjos, combinações e permutações, alguns alunos foram bem sucedidos em suas 

resoluções destas situações. O bom desempenho nestes casos pode ser 

conseqüência de experiências escolares, mesmo não explícitas ou com outros 

conteúdos que auxiliam no desenvolvimento de um modo de pensar sistematizado, 

ou, ainda, pode indicar um possível desenvolvimento extra-escolar do raciocínio 

combinatório.  

As Figuras 6, 7, 8, 9, 10 e 11, a seguir, mostram exemplos de soluções bem 

sucedidas de alunos dos diferentes níveis de ensino, da rede pública e da particular, 
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ao resolverem os problemas de produto cartesiano (Problemas 1 e 6). Pode-se 

perceber que diferentes estratégias foram utilizadas na solução destes problemas. 

Como este é um significado trabalhado na escola desde os anos iniciais, 

provavelmente os alunos vão percebendo, ao longo dos anos de escolarização, que 

é possível resolvê-los a partir de diversas formas de procedimento. 

 
Ensino Fundamental  

 

 
Figura 6. Solução correta do Problema 6 (produto cartesiano) pela Aluna 29, 

J.A.L., 3º ano do Ensino Fundamental, escola particular. 
 

 

 
Figura 7. Solução correta do Problema 1 (produto cartesiano) pela  Aluna 70, 

J., 4º ano do Ensino Fundamental, escola particular. 
 

Ensino Fundamental II 
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Figura 8. Soluções corretas dos Problemas 1 e 6 (produto cartesiano) pela 

Aluna 178, E.C.A., 7º ano do Ensino Fundamental, escola particular. 
 

 

 
Figura 9. Solução correta do Problema 1 (produto cartesiano) pelo Aluno 234, 

J.C.P.S., 9º ano do Ensino Fundamental, escola pública. 
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Ensino Médio 

 
Figura 10. Soluções corretas dos Problemas 1 e 6 (produto cartesiano) pela 

Aluna 323, P.F.S., 2º ano do Ensino Médio, escola pública. 
 

 
Figura 11. Solução correta do Problema 1 (produto cartesiano) pelo Aluno 368, 

M. J., 3º ano do Ensino Médio, escola pública. 
 

 

Na Figura 6, pode-se observar que a aluna do 3º ano do Ensino Fundamental 

utiliza o desenho como estratégia, demonstrando uma compreensão do cálculo 

relacional do problema e utilizando uma estratégia alternativa à multiplicação. Neste 

nível de ensino – bem como nos demais – a estratégia de desenhar a situação e, por 

meio do desenho, gerar um procedimento de solução é uma boa forma de se 

compreender melhor as relações envolvidas e de traçar um plano de ação frente à 

situação a ser dominada. 
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No 4º ano, também do Ensino Fundamental, como se pode observar na 

Figura 7, outra aluna utiliza o algoritmo da multiplicação, evidenciando que neste 

nível de escolarização há alunos que também usam procedimento formal na solução 

de problemas de produto cartesiano.  

Na Figura 8 pode-se observar uma aluna do 7º ano do Ensino Fundamental 

apresentando outra forma de abordar estas situações. Na primeira questão referente 

ao produto cartesiano, ela lista as possibilidades uma a uma e encontra o resultado, 

ou seja, são listadas todas as possibilidades de agrupar cada uma das saias (azul, 

preta e verde, representadas pelas letras A, P e V, respectivamente, colocadas na 

parte superior) com cada uma das blusas (amarela, bege, branca, rosa e vermelha, 

respectivamente, A, B, B, R e V, marcadas na parte inferior). Na segunda questão 

de produto cartesiano (questão 6), esta aluna lista as possibilidades de combinações 

entre o primeiro menino (Pedro, representado pela letra P na parte superior) e as 

quatro meninas (Maria, Luíza, Clara e Beatriz, representadas respectivamente por 

M, L, C e B, na parte inferior). Ao fazer isso, a aluna percebe a regularidade da 

situação e não mais continua a listagem, mas realiza uma multiplicação que indica o 

produto de 4 quatro possibilidades de meninas para cada um dos três meninos. 

No 9º ano do Ensino Fundamental (Figura 9) e no 2º ano do Ensino Médio 

(Figura 10), os alunos ainda utilizam a estratégia de adição de parcelas repetidas, o 

que poderia ser considerada uma estratégia bastante elementar, porém, demonstra 

que eles estão percebendo a lógica do problema, realizando um cálculo relacional 

adequado, pois por trás da utilização desta estratégia há a relação com a 

multiplicação, a percepção de que se trata de um produto que pode ser expresso 

como a adição de repetidas possibilidades.  

Na Figura 11, observa-se que o aluno utiliza a árvore de possibilidades, 

também percebendo a regularidade e, provavelmente realizando um cálculo mental 

de 3 possibilidades de saias para cada blusa (3x5). É interessante perceber que 

mesmo no 3º ano do Ensino Médio a árvore de possibilidades, uma estratégia 

ensinada nos anos iniciais do Ensino Fundamental, ainda é utilizada. 

Observa-se, assim, que os alunos utilizam diferentes estratégias para 

resolução do problema combinatório mais usualmente trabalhado na escola – o de 
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produto cartesiano – que são mais ou são menos formais e verifica-se que não há 

um padrão no uso das estratégias por nível de escolaridade, ou seja, desenhos, 

listagens, diagramas (como a árvore de possibilidades), adições e produtos são 

utilizados por alunos dos três níveis de escolaridade – Fundamental I, 

Fundamental II e Ensino Médio.   

Dos significados menos trabalhados no Ensino Fundamental (arranjo, 

permutação e combinação), os problemas de arranjo são os que se apresentam 

como mais fáceis, de acordo com o desempenho dos alunos pesquisados. Este 

significado dos problemas de Combinatória apresenta como um de seus 

invariantes o agrupamento de conjuntos menores que a quantidade dada pelo 

conjunto maior, ou seja, tendo, por exemplo, um conjunto com 6 elementos, 

pode-se solicitar que sejam formados agrupamentos de 1, 2, 3, 4 e 5 elementos. 

Assim, de acordo com este invariante de arranjos, tendo n elementos, poderão 

ser formados agrupamentos ordenados de 1 elemento, 2 elementos, 3 

elementos.... p elementos, com 0 < p < n, sendo p e n números naturais. Outro 

invariante conceitual de arranjo é o de que a ordem dos elementos gera novas 

possibilidades. Assim, por exemplo, se 3 de 4 elementos forem selecionados, a 

ordem específica destes elementos gera novas possibilidades, ou seja, ABC é 

uma possibilidade distinta de ACB, que por sua vez é diferente da possibilidade 

BAC e sucessivamente. Dessa forma, no caso de situações de arranjos, ao 

listarem todas as possibilidades, os alunos não terão que eliminar algumas 

destas, o que ocorre no caso das combinações, para as quais os alunos terão 

que atentar para os casos que são iguais, ou seja, nas quais os elementos 

apenas variam em ordem, mas que não constituem possibilidades distintas.     

A seguir, exemplos de resoluções de problemas de arranjo por alunos dos 

diferentes níveis de ensino evidenciando ou não a compreensão dos alunos 

sobre os invariantes deste significado da Combinatória. 
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Ensino Fundamental I 

 
Figura 12. Solução correta do Problema 3 (arranjo) pelo Aluno 28, L.L., 3º ano 

do Ensino Fundamental, escola particular. 
 
 

  
Figura 13. Solução incompleta do Problema 3 (arranjo) pela Aluna 30, L.S.A., 3º 

ano do Ensino Fundamental, escola particular. 
 
 

 
Figura 14. Solução correta do Problema 5 (arranjo) pela Aluna 46, T.L.S.A., 3º 

ano do Ensino Fundamental, escola pública. 
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Ensino Fundamental II 

 
Figura 15. Solução correta e incorreta, respectivamente, dos Problemas 3 e 5 

(arranjo) pela Aluna 180, T.C., 7º ano do Ensino Fundamental, escola particular. 
 
 

 

 
Figura 16. Solução correta do Problema 5 (arranjo) pela Aluna 189, R.R.N., 8º 

ano do Ensino Fundamental, escola pública. 
 

 

 

Ensino Médio 

 
Figura 17. Solução incorreta do Problema 3 (arranjo) pelo Aluno 384, R.C., 3º 

ano do Ensino Médio, escola particular. 
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Figura 18. Soluções corretas dos Problemas 3 e 5 (arranjo) pelo Aluno 318, 

J.V.F.L., 1º ano do Ensino Médio, escola particular. 
 

 

  

Analisando-se as Figuras 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, percebe-se – à 

semelhança dos problemas de produto cartesiano – que os alunos utilizam 

diferentes estratégias de resolução dos problemas de arranjo.  

No Ensino Fundamental I tem-se os exemplos de alunos que resolvem 

através de desenho e através da listagem de possibilidades. Estes são 

procedimentos não formalizados, mas que podem, se bem utilizados, levar à solução 

de situações combinatórias diversas, entre as quais os arranjos. 

O aluno representado pela Figura 12 utiliza uma estratégia sistematizada para 

controlar as possibilidades, colocando um símbolo para representar cada um dos 

países propostos no problema, chegando ao resultado correto, ou seja, realizando 

de forma adequada tanto o cálculo numérico quanto o cálculo relacional.  

A Figura 13 representa a estratégia de uma aluna que lista as possibilidades, 

porém, diferentemente do aluno do exemplo anterior, não lista as possibilidades de 

maneira sistemática e, assim, não percebe que não as esgotou. Esta aluna parece 
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perceber os invariantes dos problemas de arranjo, obedecendo a regra de tirar três 

elementos dos quatro fornecidos e parece perceber também que a ordem dos 

elementos gera possibilidades diferentes, pois observa-se que há um cuidado em 

modificar as arrumações em cada uma das possibilidades listadas. Falta-lhe, porém, 

a percepção da necessidade de ser sistemática em sua listagem e, assim, não lista 

todos os subconjuntos possíveis.  

Na Figura 14 a aluna parece perceber os invariantes do arranjo. Primeiro, 

evidencia a compreensão que de um conjunto maior pode-se formar arranjos com 

conjuntos menores, de acordo com o solicitado. Neste caso, de um conjunto de três 

elementos, formam-se conjuntos com dois elementos. Evidencia também a 

compreensão de outro invariante, o de que a ordem dos elementos gera novas 

possibilidades, pois, além de formar claramente os arranjos com dois elementos em 

cada conjunto, marca as diferentes formações, colocando uma linha em volta das 

possibilidades Mário e Vitória; Vitória e Joana; Joana e Mário e deixando sem linha 

de marcação as possibilidades Vitória e Mário; Joana e Vitória; Mário e Joana. Por 

meio deste procedimento, a aluna, assim, esgota todas as possibilidades e 

apresenta as seis combinações desta situação. 

 No Ensino Fundamental II tem-se como exemplos as soluções corretas de 

duas alunas, uma (Figura 16) que resolve o problema via multiplicação e a outra 

(Figura 15) que na questão 3 lista as possibilidades do Brasil ser o primeiro 

colocado, percebe que se existem seis possibilidades para o Brasil e se são quatro 

seleções e cada uma tiver seis possibilidades de ser o primeiro colocado, então, 6 

possibilidades vezes 4 seleções fornece o resultado correto do problema, sem 

precisar listar cada uma das possibilidades de cada seleção. Já na questão 5 (Figura 

15), embora encontre o resultado numérico correto, a aluna parece não perceber o 

que o problema solicita, não atentando para um dos invariantes dos problemas de 

arranjo, que é de um conjunto maior retirar conjuntos menores, neste caso, de um 

conjunto de três alunos é preciso formar arranjos com dois alunos, de modo que a 

ordem dos elementos gere novas possibilidades. Em relação à ordem, a aluna 

parece ter compreendido o invariante, porém em relação aos conjuntos menores, 

parece não ter percebido, pois lista em cada possibilidade os três elementos 

fornecidos pelo problema quando deveria listar apenas dois de cada vez. 
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 Na Figura 17, o aluno tenta utilizar a fórmula da combinação e não do arranjo. 

Apesar de a resposta numérica estar correta, o procedimento é inadequado, pois o 

aluno utiliza a fórmula da combinação quando deveria usar a fórmula do arranjo, o 

que leva à reflexão de que não basta conhecer as fórmulas, mas é necessário saber 

utilizá-las nas situações corretas, ou seja, é preciso estar atento ao cálculo 

relacional, observando bem as características da situação e optando por 

procedimento adequado à mesma. Desta forma, retoma-se a discussão de que para 

se chegar à formalização, é necessário antes que se permita que o aluno 

desenvolva estratégias próprias de resolução e vá aprofundando essa compreensão 

à medida que se avança nos anos escolares. Além disso, é preciso que os 

significados dos problemas, aliados aos seus invariantes (Vergnaud, 1986), possam 

ser explorados ao longo dos anos para que o aluno possa desenvolver uma plena 

compreensão dos problemas combinatórios.  

No caso do Ensino Médio, no exemplo apresentado na Figura 18, o aluno 

começa listando as possibilidades na questão 3 e percebe que existe uma 

regularidade nestes arranjos e conclui não ser necessário listar todos para chegar ao 

total correto. Na questão 5, como é um problema com uma quantidade menor de 

possibilidades, todas são corretamente listadas. 

Possivelmente, na escola, são apresentadas as três fórmulas e, a partir de 

uma breve discussão das mesmas, acredita-se que isto seja suficiente para que os 

alunos distingam em quais situações determinada fórmula deve ser utilizada e não 

outra. Os resultados aqui discutidos evidenciam que é preciso bem mais que isso. 

Os desempenhos dos alunos ao longo dos diferentes níveis de escolaridade 

sugerem que é preciso aproveitar melhor os procedimentos já utilizados pelos 

alunos – que evidenciam os teoremas e conceitos-em-ação sendo utilizados. É 

preciso discutir as validades das diversas estratégias na obtenção de respostas 

corretas e completas, ou seja, buscas sistemáticas de todas as possíveis 

combinações. Quando da apresentação de fórmulas, é preciso, então, buscar 

relacionar procedimentos formais com procedimentos informais ou menos 

formais, tais como desenhos, listagens e diagramas. 

Observa-se, assim, que um bom número de alunos dos três níveis de 

escolaridade percebem os invariantes de arranjos e são capazes de escolherem 



150 
 

procedimentos adequados para estas situações. Alguns alunos, porém, dos 

diferentes níveis não percebem algum(ns) dos invariantes, ou seja, não 

selecionam apenas alguns elementos do conjunto e/ou não esgotam todas as 

possibilidades ou, ainda, fazem uso de fórmulas inadequadas no enfrentamento 

das situações.   

Se os problemas de arranjo forem comparados aos de permutação, 

percebe-se que os de permutação necessitam de uma sistematização bastante 

rigorosa para que o aluno não se perca na organização das possibilidades, pois 

percebendo os invariantes (Vergnaud, 1990) da permutação, o aluno precisa 

levar em consideração que todos os elementos do conjunto serão usados, cada 

um apenas uma vez (especificamente para os casos sem repetição); e a ordem 

dos elementos gera novas possibilidades. O que tem ocorrido de um modo geral 

nas soluções desses problemas é que o aluno se dá por satisfeito listando 

apenas alguns casos e não buscando apresentar todos os possíveis casos (ver 

discussão na seção 5.2, sobre tipos de respostas e tipos de estratégias de 

resolução dos problemas, neste capítulo). 

A seguir, exemplos de soluções de alunos dos diferentes níveis de ensino 

nos problemas de permutação que evidenciam as dificuldades com este 

significado de combinatória e estratégias bem sucedidas para enfrentamento 

destas situações. 

 

Ensino Fundamental I 
 

 
Figura 19. Soluções incompletas dos Problemas 2 e 8 (permutação) pelo Aluno 

60, G., 3º ano do Ensino Fundamental, escola pública. 
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Ensino Fundamental II 
 

 
Figura 20. Solução correta dos Problemas 2 e 8 (permutação) pela Aluna 179, 

D.A., 7º  ano do Ensino Fundamental, escola particular. 
 

 

 

 
Ensino Médio 

 

 
Figura 21. Solução correta do Problema 8 (permutação) pelo Aluno 389, V.B.F., 

3º ano do Ensino Médio, escola particular. 
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Figura 22. Soluções incorretas dos Problemas 2 e 8 (permutação) pela Aluna 

323, P.F.S., 2º ano do Ensino Médio, escola pública. 
 
 

 

 
Figura 23. Soluções corretas dos Problemas 2 e 8 (permutação) pela Aluna 390, 

L.V.P., 3º ano do Ensino Médio, escola particular. 
 

 

A partir da análise das Figuras 19, 20, 21, 22 e 23 de soluções de alunos 

dos três diferentes níveis de ensino, observa-se que os problemas de 

permutação apresentam-se como um dos mais difíceis para os alunos, em 

especial para os alunos dos anos iniciais de escolarização. Apenas 2,5% dos 

alunos do Ensino Fundamental I acertam os problemas de permutação, sendo a 

dificuldade maior a de perceber a necessidade de enumerar todas as 

possibilidades. Pelo exemplo da Figura 19 percebe-se que o aluno utiliza 

estratégias válidas – de listagem e de desenho, mas não sistematiza a 

enumeração de possibilidades, no caso do Problema 2 e nem o desenho, no 
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caso do Problema 8 e, dessa forma, não consegue esgotar as possibilidades, 

finalizando antes do término da solução completa da situação.  

À medida que avança o nível de ensino, avança o percentual de acerto, 

de 2,5% no Ensino Fundamental I para 20,4% no Ensino Fundamental II e 

38,4% no Ensino Médio. Há um grande avanço do Ensino Fundamental I para o 

Ensino Fundamental II e os exemplos da Figura 20 ilustram estratégias mais 

sistematizadas, o que ajuda na resolução do problema – chegando-se a solução 

completa da situação. A aluna lista todas as possibilidades controlando a 

primeira letra da palavra no Problema 2 e, em seguida, enumera as outras 

possibilidades, levando em consideração a segunda, terceira e quarta letras 

sucessivamente. É bem interessante a forma como circulou o conjunto de 

possibilidades – iniciadas com as letras A, M, O e R. Já no Problema 8, a aluna 

coloca juntas as possibilidades da foto do pai ser a primeira e depois a do irmão 

e por fim a da mãe e, dessa forma, é bem sistemática em sua solução, obtendo 

a resposta correta para a situação.  

Do Ensino Fundamental II para o Ensino Médio também há avanço, 

porém não tão grande quando comparado ao avanço do Ensino Fundamental I 

para o Ensino Fundamental II. As estratégias de listar possibilidades 

permanecem mesmo no 3º ano do Ensino Médio (Figura 21), mas ainda 

aparecem estratégias inadequadas como as apresentadas na Figura 22. Neste 

caso a aluna busca a solução por meio de um produto (como adição de parcelas 

repetidas ou uma multiplicação direta), mas não seleciona adequadamente os 

valores a serem repetidos ou multiplicados. No caso do Problema 2 a adição 

adequada seria 6 + 6 + 6 + 6, uma vez que para cada uma das quatro letras há 

seis formas diferentes de permutar as demais letras. Já o produto adequado 

para o Problema 8 seria 3 x 2, uma vez que para a escolha da primeira foto há 3 

possibilidades (a foto do pai, da mãe ou do irmão) e para a escolha da segunda 

foto restam duas possibilidades, já que uma das fotos já foi escolhida para ser a 

primeira. Produtos adequados são evidenciados na Figura 23 na qual a aluna 

inicia listagens, mas opta por realizar produtos adequados, a percepção de 

regularidades. 
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De um modo geral, os problemas de combinação foram os que se 

apresentaram como os mais difíceis para os alunos, pois neste significado 

específico de problemas os alunos precisam perceber que de forma semelhante 

aos problemas de arranjo, tem-se um conjunto maior e dele são retiradas 

possibilidades para formar subconjuntos, porém, de forma diferente, a ordem 

dos elementos não gera novas possibilidades. Este invariante é necessário ser 

considerado e os alunos precisam observar quais casos são idênticos e não 

podem ser contados mais de uma vez. Assim, por exemplo, para ganhar a 

bicicleta do sorteio no Problema 7 (Três alunos (Mário, Raul e Júnior) participam 

de um concurso em que serão sorteadas duas bicicletas. Quantos resultados 

diferentes podem ser obtidos no concurso?), a dupla Mário/Raul é igual à dupla 

Raul/Mário, assim como a dupla Mário/Júnior é igual a Júnior/Mário e a dupla 

Raul/Júnior é igual à dupla Júnior/Raul. O total de possibilidades, então, precisa 

ser reduzida à metade, uma vez que há possibilidades iguais duas a duas.  

Muitas vezes o aluno não percebe que a segunda opção de cada formação é 

igual à primeira e uma delas deve ser eliminada, sendo a resposta correta 3 e 

não 6. Ver exemplo na Figura 68, (item 5.1.6., nesta seção) em que a aluna lista 

as possibilidades sem perceber que está colocando duas vezes cada uma 

delas. Além disso, outros alunos utilizam a multiplicação 3 x 2 (3 alunos vezes 2 

bicicletas), obtendo como resultado a resposta incorreta 6. 

Deve-se ressaltar que o problema proposto de combinação com números 

grandes requer um procedimento mais formalizado, pois dificilmente se 

consegue chegar à solução 126 utilizando uma estratégia menos formal, pela 

dificuldade de enumerar os elementos. Nas Figuras 65 e 66 (item 5.1.6., nesta 

seção) são exemplificadas duas situações, a da Figura 65 apresenta a tentativa 

de resolução do Problema 4 através da listagem dos elementos, substituindo 

cada elemento por um símbolo, porém não consegue chegar ao acerto, devido à 

necessidade de uma rigorosa sistematização, já que se trata de manipular 

muitos elementos, bem como pelo próprio resultado ser muito grande para ser 

resolvido via listagem. Na Figura 66, o aluno consegue chegar à resposta 

correta via uso de fórmula.  
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A seguir, discutem-se outros exemplos de soluções de alunos dos 

diferentes níveis de ensino ao resolverem os problemas de combinação, 

evidenciando as dificuldades em lidarem com estas situações combinatórias. 

 

 
 

Ensino Fundamental I 
 
 

 
Figura 24. Solução incorreta e correta, respectivamente, dos Problemas 4 e 7 
(combinação) pela Aluna 62, B.R.T.A.,  4º ano do Ensino Fundamental, escola 

pública. 
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Ensino Fundamental II 

 
Figura 25. Solução incorreta do Problema 4 (combinação) pelo Aluno 141, H., 

6º ano do Ensino Fundamental, escola particular. 
 

 

 
Figura 26. Soluções incorretas dos Problemas 4 e 7 (combinação) pela Aluna 

191, E.L.S., 8º ano do Ensino Fundamental, escola pública. 
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Ensino Médio 
 

 
Figura 27. Soluções incorretas dos Problemas 4 e 7 (combinação) pela Aluna 

320, C.S.R.A., 1º ano do Ensino Médio, escola particular. 
 

 

 
Figura 28. Solução incorreta do Problema 4 (combinação) pelo Aluno 340, 

H.S.M., 2º ano do Ensino Médio, escola particular. 
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Figura 29. Solução correta (Problema 4) e incorreta (Problema 7) (combinação) 

pela Aluna 386, M.H.T.P., 3º ano do Ensino Médio, escola particular. 
 
 
 

 

 
Figura 30. Solução incorreta dos Problemas 4 e 7 (combinação) pela Aluna 365, 

M.M., 3º ano do Ensino Médio, escola pública. 
 

As Figuras 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 representam soluções de alunos dos 

três diferentes níveis de ensino ao resolverem os dois problemas de combinação 

propostos. O Problema 4, que envolvia números que levavam a uma maior 

quantidade de possibilidades muito dificilmente poderia ser resolvido via listagem de 

possibilidades, como tentam os alunos representados pelas Figuras 24 e 25 no 

Ensino Fundamental e pelo aluno representado pela Figura 28 no Ensino Médio, que 

tenta listar as possibilidades e busca, de alguma forma, identificar alguma 

regularidade da situação. Parece que o aluno está procurando utilizar o Princípio 

Fundamental da Contagem, mas não faz a escolha correta dos valores a serem 

multiplicados, além de somar os valores ao invés de multiplicá-los. Enumerar 

possibilidades é, portanto, uma estratégia que se estende desde os anos iniciais até 

o Ensino Médio, mas neste problema especificamente a solução terá que ser mais 

formalizada, pois o seu resultado é 126, ficando difícil através de estratégias como o 
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desenho ou a listagem controlar as possibilidades sem se perder e conseguir 

esgotá-las.  

Outros alunos utilizam a estratégia de multiplicação inadequada, como, por 

exemplo, os representados pelas Figuras 26, 27 e 30. É preciso no ensino da 

Combinatória ressaltar que se trata de um problema multiplicativo, mas que se deve 

buscar a multiplicação adequada e não apenas o produto das quantidades 

envolvidas na questão. No caso de combinações é preciso, ainda, destacar a 

necessidade de dividir o total de possibilidades pelo número de repetições, pois 

neste tipo de problema a ordem de apresentação dos elementos não gera 

possibilidades distintas. 

Ao resolver o problema que levava a um menor número de possibilidades 

(Problema 7), a aluna do Ensino Fundamental I acerta, utilizando-se da listagem, 

como exemplificado na Figura 24, demonstrando perceber os invariantes da 

combinação de que a ordem dos elementos gera novas possibilidades. A aluna 

representada pela Figura 27 também lista possibilidades, mas não percebe os dois 

invariantes da combinação, pois utiliza os três elementos para formar as 

combinações, quando o problema solicita apenas dois dos três elementos em cada 

possibilidade e parece não perceber que a ordem dos elementos não gera 

possibilidades diferentes. Grande parte dos alunos se utiliza de uma multiplicação 

inadequada ao tentar resolver esse problema, multiplicando 2 bicicletas por 3 alunos 

e obtendo seis como resultado.  

O aluno representado pela Figura 28 lista possibilidades, mas, mesmo 

tentando ser sistemático nesta listagem, não consegue esgotar as possibilidades. O 

aluno representado pela Figura 29 se utiliza da fórmula para resolver o problema de 

combinação com números grandes e de uma multiplicação inadequada para resolver 

o problema de combinação com números pequenos. Este acerta o problema mais 

difícil, o que envolve maiores possibilidades e erra o problema que envolve menos 

possibilidades, o mais fácil. É importante destacar que apenas 8 alunos acertam 

este Problema 4 (combinação com números grandes), estes são do 3º ano do 

Ensino Médio da escola paricular e são os alunos que se utilizam de fórmula para 

resolvê-lo. No entanto, é importante refletir que este é um número muito baixo de 

acertos em um universo de 568 alunos. 
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 Ao analisar o desempenho nos diferentes níveis de escolarização por 

significado de Combinatória dos problemas, confirma-se a colocação anterior de que 

há avanços de desempenho à medida que se avança nos níveis de escolarização e, 

no caso da análise detalhada a partir dos problemas, percebe-se que esse avanço é 

geral em cada significado de problema pesquisado, ou seja, mesmo nos problemas 

com mais baixo percentual de acertos, como nos problemas de combinação, há 

crescimento de desempenho nos níveis de ensino. 

A análise por significado do problema evidencia que diferentes desempenhos 

ocorrem com os distintos problemas, ou seja, alguns se apresentam mais fáceis e 

outros mais difíceis para os alunos pesquisados. Confirma-se o que se esperava, ou 

seja, os problemas de produto cartesiano são mais fáceis do que os demais e, dos 

mais difíceis, os de arranjo são os que apresentam um maior percentual de acertos, 

seguidos pelos de permutação e por fim os de combinação. Estes resultados se 

assemelham aos de um estudo realizado pelos pesquisadores portugueses Correia 

e Fernandes (2007) com alunos do 9º ano, envolvendo problemas de permutação 

simples, arranjo com repetição, arranjo simples e combinação simples. Os 

resultados obtidos apresentam um maior percentual de acertos nos problemas de 

arranjos com repetição e de arranjos simples, seguidos dos problemas de 

permutação e como mais difíceis, os de combinação.   

Os problemas de produto cartesiano são trabalhados na escola desde os 

anos iniciais, desde o início do trabalho com multiplicação, os de combinação, além 

de serem trabalhados explicitamente apenas no Ensino Médio, apresentam um 

invariante que possivelmente dificulta a formação das combinações, pois a mudança 

na ordem dos elementos não gera novas possibilidades e os alunos, em grande 

parte das vezes, não se dão conta dessa característica e acabam repetindo 

possibilidades e, assim, extrapolando-as. Os problemas de arranjo e de permutação 

são mais fáceis que os de combinação e mais difíceis que os de produto cartesiano, 

de acordo com o desempenho demonstrado pelos alunos. Os de arranjo se 

apresentam como mais fáceis do que os de permutação. Estes três tipos de 

problemas combinatórios requerem a compreensão de quais elementos dos 

conjuntos dados podem ser selecionados e como serão organizados. A dificuldade 

na permutação reside em organizar todos os elementos em ordens variadas e nas 
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combinações é preciso verificar quais casos são idênticos para não contá-los 

duplamente. 

 

5.1.6. Análise de desempenho por ordem de grandeza dos números 

 Nesta seção serão analisados mais detalhadamente o desempenho dos 

alunos por tipo de escola, por ano de escolarização, por significado dos problemas, 

com destaque para o número de possibilidades gerado em função do problema 

(mais ou menos possibilidades). 

O t-teste comparando desempenhos em problemas que resultavam em 

maior e em menor número de possibilidades, indicou diferenças significativas 

nas ordens de grandeza dos números envolvidos (t= -16.325, p < 0.001).  

Na análise estatística efetuada referente aos problemas que levavam a 

um maior número de possibilidades, foram observadas diferenças significativas 

no nível de escolaridade (F (2, 566) = 170.303, p < 0.001). Em relação ao tipo 

de escola, diferenças significativas também são observadas (F (1, 567) = 

222.095, p < 0.001), bem como efeito de interação escola x nível (F(2, 566) = 

19.579, p < 0.0001), como se pode observar no Gráfico 4. 

 
Gráfico 4. Desempenho em relação aos problemas com números 

grandes por nível e por tipo de escola. 
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Estes resultados indicam que os desempenhos dos alunos foram 

influenciados pela ordem de grandeza dos números, ou seja, quando o número 

de possibilidades resultantes nas situações era grande, os estudantes 

apresentaram maiores dificuldades, quando comparado aos desempenhos em 

situações com menor número de possibilidades resultantes. As dificuldades com 

números maiores eram mais salientes nos níveis mais baixos de escolarização e 

mais evidentes nas escolas públicas. O efeito da interação escola X nível pode 

ser explicado pelo fato de nas escolas particulares os alunos do Ensino Médio 

terem menor dificuldade com os números grandes do que os alunos deste nível 

de ensino nas escolas públicas. O aprendizado adequado de fórmulas (ocorrido 

no final do 2o ano) pode justificar, pelo menos em parte, o maior sucesso dos 

alunos do Ensino Médio das escolas particulares em lidarem com situações que 

resultavam em número maior de possibilidades. 

Em relação aos números que levavam a uma menor quantidade de 

possibilidades, na análise estatística efetuada foram observadas diferenças 

significativas no nível de escolaridade (F (2,566) = 124.167, p < 0.001). Quanto ao 

tipo de escola, diferenças significativas também são observadas (F (1, 567) = 

131.232, p < 0.001),  bem  como foi observado efeito de interação escola x nível 

(F(2,566) = 9.904, p < 0.0001 ), como se pode verificar no Gráfico 5.  

 

Gráfico 5. Desempenho em relação aos problemas com números 
pequenos por nível e por tipo de escola. 
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Nesse sentido, a análise com números pequenos de possibilidades 

resultantes indica tendências na mesma direção da de números grandes, ou seja, 

alunos de níveis de escolarização mais avançada lidaram melhor com os problemas 

(sejam com maior, sejam com menor número de possibilidades resultantes), os 

estudantes das escolas particulares lidaram melhor com as situações (nas duas 

ordens de grandeza possíveis) e os alunos das escolas particulares, de modo geral, 

apresentam avanços maiores com o passar dos anos de escolarização do que os 

alunos das escolas públicas. 

Ao ser analisada a Tabela 7, observa-se – como já anteriormente discutido – 

que os alunos das duas redes de ensino iniciam de um conhecimento praticamente 

nulo dos problemas combinatórios, praticamente com percentual zero de acertos no 

2º ano do Ensino Fundamental nos dois tipos de escola (pública e particular), mas, 

com o passar do tempo começam a se diferenciar. Ressalta-se, porém, que em 

alguns poucos casos de problemas, o percentual de acerto dos alunos da escola 

pública é superior ao dos alunos da escola particular. 

A Tabela 7 mostra que, de um modo geral, nos segundos problemas de cada 

significado os alunos apresentaram melhor desempenho do que nos primeiros 

problemas dos mesmos significados, ou seja, os problemas que envolviam números 

que levavam a um menor número de possibilidades apresentaram um percentual de 

acertos maior do que os que envolviam números que levavam a um maior número 

de possibilidades. Alguns dos casos estão destacados em amarelo para chamar a 

atenção sobre a grande diferença entre os percentuais de acerto para problemas 

com números que envolviam menores possibilidades e números que envolviam 

maiores possibilidades. 
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Tabela 7. Percentual de acertos por tipo de escola, por ano de escolarização, 
por tipo de problema e por ordem de grandeza do número de possibilidades.  

 Arranjo 
Combinaçã

o 
Permutação 

Produto 
Cartesiano 

 N G NP NG NP NG NP NG NP 

Es
co

la
 p

úb
lic

a 

2º ano EF 0 0 0 0 0 0 0 0 
3º ano EF 0 3 0 10 0 3 0 26 
4º ano EF 0 3 0 11 0 3 3 5 
5º ano EF 0 3 0 17 0 7 0 30 
6º ano EF 0 22 0 6 0 0 33 28 
7º ano EF 0 28 0 6 0 0 39 44 
8º ano EF 0 47 0 5 0 5 42 42 
9º ano EF 5 68 0 0 0 21 68 79 
1º ano EM 0 38 0 10 10 14 71 67 
2º ano EM 0 44 0 28 0 6 78 78 
3º ano EM 0 47 0 26 5 10 63 58 

     

Es
co

la
 p

ar
tic

ul
ar

 

2º ano EF 0 0 0 3 0 0 0 0 
3º ano EF 3 9 0 39 0 6 12 18 
4º ano EF 2 10 0 29 0 10 52 29 
5º ano EF 4 52 0 30 0 11 85 78 
6º ano EF 8 40 0 40 12 28 84 68 
7º ano EF 26 74 0 15 18 44 96 85 
8º ano EF 13 42 0 46 29 67 79 83 
9º ano EF 25 92 0 50 25 42 92 92 
1º ano EM 15 81 0 15 41 67 100 89 
2º ano EM 48 68 0 8 32 48 88 88 
3º ano EM 52 86 28 28 79 90 93 83 

Obs. 1: EF = Ensino Fundamental; EM = Ensino Médio. 
Obs. 2: NG = números grandes; NP = números pequenos. 

 

 Desta forma, levavam a maior número de acertos os problemas nos quais os 

alunos poderiam manipular as quantidades sem necessitar de uso de estratégias 

mais sistematizadas e formalizadas, utilizando-se de procedimentos próprios – de 

enumeração ou de desenhos, por exemplo – podendo, dessa forma, esgotar as 

possibilidades com maior facilidade. Este fato leva a crer que um dos dificultadores 

do sucesso na finalização de problemas de combinatória, sobretudo nos anos 

iniciais é, além da própria dificuldade com o cálculo relacional (Vergnaud, 1991) dos 

problemas e com a sua familiarização, a grandeza numérica utilizada nos 

enunciados. Este resultado se assemelha ao encontrado por Miguel e Magina (2003) 

com alunos do 1º ano do curso de Licenciatura em Matemática, os quais 
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apresentavam maior dificuldade de resolução e de manipulação dos elementos 

quando as possibilidades envolvidas eram maiores. Mesmo em alunos adultos, 

estudantes da área de Matemática (Esteves e Magina, 2001), percebe-se a 

dificuldade em esgotar possibilidades quando o problema envolve números grandes 

e, neste caso, as formas de representação fazem diferença, ou seja, para alunos de 

nível escolar mais avançado, muitas vezes, dependendo da ordem de grandeza dos 

números envolvidos no problema, é necessário formalizar os cálculos. 

A exceção em relação ao desempenho por ordem de grandeza são os dois 

problemas de produto cartesiano, pois, de um modo geral, tanto no que envolvia 

resultados com quantidade maior de possibilidades quanto no que envolvia 

resultados que levavam a menor número de possibilidades, os alunos  

demonstraram desempenho semelhante. No caso dos problemas de produto 

cartesiano não serem apresentadas diferenças entre números que levavam a 

maiores ou a menores possibilidades, observaram-se exceções: (1) no 3º e no 5º 

ano do Ensino Fundamental da escola pública a diferença entre os problemas que 

envolviam maiores possibilidades dos problemas que envolviam menores 

possibilidades é grande e favorável ao problema com números menores; (2) no 4o 

ano do Ensino Fundamental da escola particular o desempenho com números 

maiores é melhor. Estes casos ocorreram, possivelmente, porque a diferença de 

ordem de grandeza entre um problema e outro é pequena.  

Assim, de um modo geral, o único significado dos problemas trabalhados que 

não apresentou grande influência em relação à ordem de grandeza dos números é o 

produto cartesiano. Provavelmente, os problemas de produto cartesiano não foram 

influenciados pela variável ordem de grandeza por ser um significado comumente 

trabalhado desde os anos iniciais do Ensino Fundamental, o que leva os alunos a 

uma maior familiaridade na resolução desses problemas. Além disso, a diferença 

entre o problema que levava a um maior número de possibilidades e o que levava a 

uma menor quantidade de possibilidades, era muito pequena, resultado 15 para o 

primeiro e 12 para o segundo. Nos problemas com os outros significados: 

combinação, arranjo e permutação, acertos e erros/dificuldades de resolução ao 

longo das séries também foram evidenciados, porém estes foram influenciados pela 

variável ordem de grandeza dos números. 
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A seguir, serão apresentados e discutidos exemplos de soluções dos 

problemas de produto cartesiano com números que geravam uma maior quantidade 

de possibilidades e números que geravam um menor número de possibilidades. 

Nestes problemas, como afirmado, não houve diferença de desempenho dos 

alunos entre o problema que envolvia números maiores do problema que envolvia 

números menores.  

 

 
Figura 31. Solução correta do Problema 1 (produto cartesiano) pela Aluna 70, 

J., 4º ano do Ensino Fundamental, escola particular. 
 

 
Figura 32. Solução correta do Problema 1 (produto cartesiano) pela Aluna 378, 

A.O., 3º  ano do Ensino Médio, escola pública. 
 
 
 
 

 
Figura 33. Solução correta do Problema 1 (produto cartesiano) pela Aluna 78, 

M.C.C.T.M., 4º ano do Ensino Fundamental, escola particular. 
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Figura 34. Solução correta do Problema 1 (produto cartesiano) pela Aluna 82, 

S.B.S.,  4º ano do Ensino Fundamental, escola particular. 
 
 

 
Figura 35. Solução correta do Problema 6 (produto cartesiano) pela Aluna 86, 

I.F.B.S., 5º ano do Ensino Fundamental, escola pública. 

 

 
Figura36.  Solução correta dos Problemas 1 e 6 (produto cartesiano) pela 

Aluna 145, F.S.B., 7º ano do Ensino Fundamental, escola pública. 
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Figura 37. Solução correta dos Problemas 1 e 6 (produto cartesiano) pela 

Aluna 259, S.L., 9º ano do Ensino Fundamental, escola particular. 

 

 
Figura 38. Solução correta dos Problemas 1 e 6 (produto cartesiano) pelo 

Aluno 365, M.M., 3º ano do Ensino Médio, escola pública. 

 

As Figuras 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 apresentam resoluções de alunos 

dos diferentes níveis de ensino ao resolverem os problemas de produto cartesiano e, 

a partir da análise das mesmas, podem-se perceber distintas estratégias de 

resolução por alunos de diferentes anos escolares. As alunas representadas pelas 

Figuras 31 e 32 são, respectivamente, do Ensino Fundamental I e do Ensino Médio 

e apresentam a mesma estratégia para a resolução do problema de produto 

cartesiano, o algoritmo da multiplicação. A aluna representada pela Figura 33 parece 

utilizar o desenho apenas como ilustração, pois este, aparentemente, não ajuda no 
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processo de resolução do problema. A estratégia utilizada para resolver é o 

algoritmo da multiplicação, a qual é utilizada também nos outros níveis de ensino, 

como exemplificado pelas Figuras 36, 37 e 38. Alunos se utilizam também da adição 

de parcelas repetidas (Figuras 35 e 36). O quadro e a árvore de possibilidades como 

estratégias de resolução também aparecem nos problemas de produto cartesiano 

(Figuras 34 e 38). Observa-se, assim, que mesmo em problemas de maior facilidade 

de resolução – provavelmente por familiaridade com o tipo de problema – os alunos 

utilizam procedimentos variados que não são característicos de níveis específicos de 

ensino, nem são afetados pela ordem de grandeza dos números, ressaltando-se que 

não havia grande variedade na ordem de grandeza das duas situações de produto 

cartesiano. Mesmo com essa pequena variedade na ordem de grandeza, muitos 

alunos utilizaram a multiplicação, o que pode evidenciar que reconheciam o produto 

como estratégia válida e possivelmente a utilizariam em casos de números maiores 

ainda. 

Nos problemas de permutação com números grandes (24 possibilidades) os 

alunos da escola pública apresentam percentual zero de acerto no Ensino 

Fundamental (séries iniciais e séries finais), continuando com percentual baixo no 

Ensino Médio (10% para o 1º ano, 0% para o 2º ano e 5% para o 3º ano), entretanto, 

na escola particular o percentual zero de acerto ocorre apenas com os alunos das 

séries iniciais do Ensino Fundamental. Nas séries finais do Ensino Fundamental e no 

Ensino Médio são apresentados percentuais de acertos de 12% a 79%. Evidencia-

se, assim, a maior dificuldade dos alunos das escolas públicas em lidarem com 

situações que resultavam em maior número de possibilidades – nas quais 

procedimentos mais sistematizados e formalizados são mais eficientes. 

Em permutações com ordens de grandeza menores, apesar de uma pequena 

diferença em favor da escola particular, ambos os tipos de escola  apresentam um 

percentual baixo de acertos nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Esse 

percentual permanece baixo à medida que avançam os anos escolares na escola 

pública, porém na particular os alunos apresentam um salto significativo nas séries 

finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, chegando a 90% de acertos no 

último ano escolar.  
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Em um dos dois problemas de permutação apresentados – o qual resultava 

em maior quantidade de possibilidades – não houve nenhum acerto em nenhum dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental (2º, 3º, 4º e 5º ano) para a escola particular e, 

para a escola pública, em nenhum dos anos do Ensino Fundamental (2º ao 9º ano).  

Ao analisar qualitativamente as estratégias, verifica-se, através dos protocolos, que 

apesar de não esgotarem todas as possibilidades, os alunos utilizam interessantes 

estratégias para a resolução desse problema, ou seja, há baixo percentual de 

acertos quando o número de possibilidades era grande, mas os alunos 

desenvolviam estratégias válidas, porém tinham dificuldades de sistematização e 

consequente esgotamento de possibilidades.  Há, assim, evidências de que os 

alunos estavam utilizando teoremas-em-ação válidos, ou seja, compreendiam 

algumas das relações invariantes presentes nas situações – como o uso de todos os 

elementos a serem permutados, mas os conceitos-em-ação evidenciados indicavam 

a falta de compreensão de outros invariantes – como a necessidade de esgotar 

todas as possíveis formações.   

Os exemplos que se seguem são de alunos do 2º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental, tanto da escola pública quanto da escola particular, ao resolverem 

problemas de permutação com o maior número de possibilidades. Os protocolos 

mostram que alguns alunos utilizaram estratégias válidas, principalmente a 

estratégia de listar as possibilidades, embora não tenham conseguido esgotar todas. 

Estratégias inadequadas também foram utilizadas, como a listagem de palavras que 

não se relacionam com o que é solicitado pelo problema. 

 

 
Figura 39.  Solução incompleta do Problema 2 (permutação) pelo Aluno 447, 

A.M.M., 2º ano Ensino Fundamental, escola particular. 
 

 
Figura 40.  Solução incompleta do Problema 2 (permutação) pela Aluna 2, N., 2º 

ano Ensino Fundamental, escola pública. 
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Figura 41.  Solução incorreta do Problema 2 (permutação) pela Aluna 1, M.E., 2º 

ano Ensino Fundamental, escola pública. 
 

 
Figura 42.  Solução incorreta do Problema 2 (permutação) pelo Aluno 9, L. B. 

C., 2º ano Ensino Fundamental, escola particular. 
 

  

No conjunto de exemplos acima, percebe-se que alguns alunos do 2º ano, 

tanto da escola pública quanto da particular, embora não tenham acertado a solução 

do problema, apresentam estratégias que indicam uma certa compreensão do que é 

solicitado (Figuras 39 e 40). No conceito-em-ação utilizado por estes alunos 

evidencia-se o uso do teorema-em-ação de que nestas situações todos os 

elementos dados devem ser utilizados e permutados. Tem-se também alunos, como 

a aluna representada pela Figura 41, que apresentam uma estratégia que indica a 

incompreensão da lógica do problema. A aluna evidencia interpretar a situação 

como indicativa de que deve listar palavras iniciadas com letras da palavra AMOR e, 

dessa forma, não evidencia compreender os invariantes das permutações. O 

teorema-em-ação utilizado evidencia um conceito-em-ação incorreto de permutação 

e esta incompreensão precisará ser discutida com o aluno, de modo a não se tornar 

um obstáculo no entendimento das variadas situações combinatórias e das 

permutações em particular.   

Na Figura 42 o aluno parece apresentar uma compreensão mais elaborada 

que a da aluna da Figura 41, entretanto, assim como ela, ainda não conseguiu 

estabelecer a relação correta do que o problema solicita, realizando, assim, um 

cálculo relacional inadequado. Alguns alunos, como o da Figura 42 não demonstram 

perceber o invariante característico da permutação, de ter que usar todos os 
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elementos que estão propostos no enunciado da questão, formando assim, palavras 

como “mar”, deixando de fora a letra “O”. Este aluno ainda incluiu a palavra “ovo” 

que possui a letra “v” inexistente no conjunto de letras a serem selecionadas para 

gerarem as possíveis permutações. Falta-lhe, pois a compreensão dos invariantes 

da permutação: o uso de todos os elementos dados e a não-inclusão de outros 

elementos, além dos previamente apresentados.  

Procedimentos semelhantes foram utilizados por alunos do 3º ano do Ensino 

Fundamental, como pode ser observado nas figuras a seguir. 

 

 

 
Figura 43.  Solução incompleta do Problema 2 (permutação) pela Aluna 22, M., 

3º ano Ensino Fundamental, escola pública. 
 

 

 
Figura 44.  Solução incompleta do Problema 2 (permutação) pelo Aluno 28, L. 

L., 3º ano Ensino Fundamental, escola particular. 
 

 

 
Figura 45.  Solução incompleta do Problema 2 (permutação) pela Aluna 30, 

L.S.A.M., 3º ano Ensino Fundamental, escola particular. 
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Figura 46.  Solução incorreta do Problema 2 (permutação) pela Aluna 33, 

J.X.C., 3º ano Ensino Fundamental, escola particular. 
 

 

 
Figura 47.  Solução incompleta do Problema 2 (permutação) pelo Aluno 34, 

P.X.L., 3º ano Ensino Fundamental, escola particular. 
 

 

  

Ao comparar as soluções de alunos do 3º ano do Ensino Fundamental com as 

de alunos do 2º ano deste nível de ensino, percebe-se que em apenas um ano de 

escolarização há uma evolução nas tentativas de enumeração das possibilidades e 

na quantidade de possibilidades explicitadas, as quais aumentam em relação às 

apresentadas pelos alunos do ano escolar anterior, mas ainda não se consegue 

atingir o esgotamento de todas e não sendo demonstrado, ainda, evolução nos 

aspectos que se referem à organização e sistematização da listagem (Figuras 44, 45 

e 47). Neste ano também encontram-se alunos que apresentam poucas 

possibilidades (Figura 43), não percebendo o invariante de ter que esgotar todas e 

alunos que apresentam como resposta uma lista de palavras que atendem a outros 

critérios e não demonstram perceber que é preciso usar todos e apenas os 

elementos que estão propostos no enunciado da questão (Figura 46), colocando 

como resposta palavras como “ortopedista, muito, ambiente, morau, roma e moro”, 

ou seja, em algumas palavras usam-se apenas as letras propostas e em outras são 

utilizadas palavras iniciadas com as letras da palavra AMOR. 
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Avanços nos procedimentos de resolução dos problemas de permutação por 

parte de alguns dos alunos dos 4º e 5º ano do Ensino Fundamental foram 

observados, mas algumas dificuldades em compreender as relações deste 

significado de Combinatória ainda persistem, como se pode verificar nas figuras que 

seguem. 

 

 

 
Figura 48.  Solução incorreta do Problema 2 (permutação) pelo Aluno 523, J.P., 

4º ano Ensino Fundamental, escola particular. 
 

 

 
Figura 49.  Solução incompleta do Problema 2 (permutação) pela Aluna 515, 

V.G.T.M., 4º ano Ensino Fundamental, escola particular. 
 

 

 
Figura 50.  Solução incorreta do Problema 2 (permutação) pela Aluna 45,  

M.S.S., 4º ano Ensino Fundamental, escola pública. 
 

 

 
Figura 51.  Solução incompleta do Problema 2 (permutação) pelo Aluno 60, G., 

4º ano Ensino Fundamental, escola pública. 
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Figura 52.  Solução incompleta do Problema 2 (permutação) pela Aluna 70, J. 

4º ano Ensino Fundamental, escola particular. 
 
 
 

 
Figura 53.  Solução incompleta do Problema 2 (permutação) pela Aluna 78, 

M.C.C.T.M., 4º ano Ensino Fundamental, escola particular. 
 

 

 
Figura 54.  Solução incompleta do Problema 2 (permutação) pela Aluna 82, 

S.B.S., 4º ano Ensino Fundamental, escola particular. 
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Figura 55.  Solução incompleta do Problema 2 (permutação) pelo Aluno 93, 

A.A.N., 5º ano Ensino Fundamental, escola pública. 
 

 

 

 
Figura 56.  Solução incorreta do Problema 2 (permutação) pelo Aluno 564, 

LBC., 5º ano Ensino Fundamental, escola particular. 
 

 

Analisando as soluções de alunos do 4º e 5º ano (Figuras 48, 50 e 56), 

percebe-se que alguns ainda apresentam a estratégia inadequada de listar palavras 

que não se relacionam ao que é solicitado no problema (essa forma de resolução 

continua aparecendo até nas soluções de alunos do 3º ano do Ensino Médio – ver 

discussão nos itens 5.2 e 5.3). Estes alunos listam palavras iniciadas com as letras 

da palavra AMOR, mas não se limitam a usar apenas estas quatro letras e a esgotar 

todas as possíveis permutações. Porém, percebe-se também uma evolução nas 

estratégias em relação aos alunos dos anos anteriores, com a utilização de um 

maior número de possibilidades (Figuras 51, 52, 54 e 55) e a tentativa de percepção 

de uma regularidade na enumeração das possibilidades, como demonstrado na 

Figura 53, na qual a aluna lista as possibilidades e, sem esgotá-las, acredita que o 

máximo de possibilidades para o elemento “A” é cinco e busca generalizar, 

multiplicando 5 (valor encontrado enumerando as possibilidades), por 4 (quantidade 

de letras a ser permutadas). Salienta-se que a criança esquece de incluir a própria 

palavra AMOR como possilidade iniciada em “A”.  

Como visto na Tabela 7, a partir do 6º ano do Ensino Fundamental, acertos no 

problema de permutação com números grandes são evidenciados e não mais 
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apenas erros. Alguns acertos são evidenciados a seguir, bem como se pode verificar 

que alguns alunos ainda erram neste tipo de situação. 

 

 
Figura 57.  Solução correta do Problema 2 (permutação) pelo Aluno 119, P.L., 

6º ano Ensino Fundamental, escola particular. 
 

 
Figura 58.  Solução incorreta do Problema 2 (permutação) pela Aluna 117, 

V.C.L., 6º ano Ensino Fundamental, escola pública. 
 

 
Figura 59.  Solução incompleta do Problema 2 (permutação) pela Aluna 365, 

M.M., 3º ano Ensino Médio, escola pública. 
 
 

 
Figura 60.  Solução correta do Problema 2 (permutação) pela Aluna 404, M.L.P., 

3º ano Ensino Médio, escola particular. 
 

 

 

Como visto nos exemplos das figuras acima, a partir do 6º ano do Ensino 

Fundamental, os alunos acertam e erram este problema, apresentando estratégias 
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adequadas e inadequadas. Na solução apresentada na Figura 57, as possibilidades 

são listadas até serem esgotadas. O aluno demonstra que compreendeu o invariante 

da permutação de utilizar todos os elementos solicitados no problema, 

diferentemente da aluna representada pela Figura 58, do mesmo ano de 

escolarização, a qual parece não perceber o invariante que se refere à necessidade 

de utilizar todos os elementos, acreditando que formou duas palavras, com apenas 

duas das letras por vez MO e AR. Analisando o último ano de escolarização básica, 

tem-se dois exemplos, um de uma aluna (Figura 59), que lista as possibilidades sem 

esgotá-las e outra de uma aluna (Figura 60) que, através do Princípio Fundamental 

da Contagem, consegue estabelecer o resultado corretamente. Portanto, com 

exceção dos alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental, alunos das séries 

finais do Ensino Fundamental e alunos do Ensino Médio conseguem chegar ao 

resultado correto do problema, entretanto, muitos ainda não conseguem perceber os 

invariantes implícitos no significado da permutação e, mesmo no 3º ano do Ensino 

Médio ainda apresentam estratégias inadequadas ou incompletas. 

No caso da permutação com números que levavam a um menor número de 

possibilidades, o percentual de acertos é maior. A seguir, alguns exemplos de 

resolução deste significado de Combinatória com menor número de possibilidades 

(Problema 8 no qual se solicita a permutação de 3 fotos – do irmão, da mãe e do 

pai). 

 

 
Figura 61. Solução correta do Problema 8 (permutação) pela Aluna 178, E.C.A., 

7º ano do Ensino Fundamental, escola particular. 
 
 

 
Figura 62. Solução correta do Problema 8 (permutação) pela Aluna 236, 9º  do 

Ensino Fundamental, escola pública. 
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Mesmo nos problemas com números pequenos, o percentual de acertos, nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, é baixo, principalmente na escola pública. Na 

escola particular esse percentual é maior, mas, de um modo geral, os alunos 

demonstram maior facilidade em lidar com as quantidades menores, pois é mais fácil 

manipular e sistematizar uma quantidade menor de elementos e de possibilidades. 

Aparecem, por exemplo, estratégias como a listagem de possibilidades (Figura 62) e 

a listagem com a percepção de regularidade (Figura 61), ou seja, a aluna listou os 

casos nos quais a foto do irmão fica à esquerda – permutando-se as fotos da mãe e 

do pai – e multiplica 2 por 3 pois este mesmo padrão (duas possibilidades) será 

evidenciado quando a foto da mãe ou a foto do pai ficar à esquerda. 

Nos problemas de arranjo com números grandes, o percentual de acertos é 

zero para todos os anos escolares na escola pública, exceto pra o 9º ano do Ensino 

Fundamental, o qual apresenta apenas 5% de acertos. Novamente há um percentual 

de acertos maior para os alunos da escola particular em todos os anos de 

escolarização. Nos problemas de arranjo com números pequenos há percentuais 

maiores de acertos – tanto nas escolas particulares quanto nas públicas, o que faz 

com que a média de acertos em problemas de arranjo cresça – sendo, conforme 

análise anteriormente discutida, o segundo tipo de problema com maior percentual 

de acertos. 

A seguir, um exemplo da diferença entre operar com números maiores e com 

números menores no caso dos problemas de arranjo. No Problema 3 a aluna, 

apesar de tentar e apresentar uma estratégia válida, listando as possibilidades, 

não consegue esgotá-las (pois são 24 possibilidades) e abdica da resolução 

anunciando a desistência (“Desisto! Mas leve-se em consideração que o Brasil 

só pode estar em 1º lugar, NE?! rs rs”). No caso do Problema 5, com o mesmo 

significado e resolvido pela mesma aluna, ela consegue manipular as 

possibilidades e chegar ao final na utilização da mesma estratégia de listar 

possibilidades. Assim, pode-se perceber a dificuldade, mesmo em alunos das 

séries mais avançadas, em manipular números maiores de possibilidades. 
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Figura 63. Solução incorreta e correta dos Problemas 3 e 5 (arranjo) pela Aluna 

382, P.C.B., 3º ano do Ensino Médio, escola pública. 
 
 

 

Nos problemas de combinação com números grandes, nenhum aluno do 

Ensino Fundamental (anos iniciais e anos finais) acertou. Apenas os alunos do 

Ensino Médio da escola particular, especificamente os alunos do 3º ano, 
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conseguem acertar (com um percentual de apenas 28% quando analisado a 

partir do ano de escolarização). Estes alunos utilizam fórmulas para resolverem 

o problema, estratégia não utilizada por nenhuma outra turma. Neste caso, este 

problema do tipo combinação envolvendo maior número de possibilidades foi o 

que exigiu um maior esforço, envolvendo cálculos mais complexos, dificultando 

o esgotamento das possibilidades a partir de uma estratégia que utilizasse o 

desenho ou a escrita, sendo improvável chegar ao resultado (126) sem o uso de 

um procedimento mais formalizado. Desta maneira, apenas os alunos do Ensino 

Médio, mais precisamente os do 3º ano da escola particular, que já haviam 

estudado Análise Combinatória, conseguiram resolvê-lo (ver Tabela 6). Os 

protocolos mostram que estes alunos utilizaram a fórmula para chegar à solução 

do problema, evidenciando que compreenderam qual a fórmula adequada para 

este tipo de situação. 

A seguir, alguns exemplos de resolução do problema de combinação com 

números grandes, apresentando estratégias utilizadas por alunos de diferentes 

anos de escolarização. 

 

 

 
Figura 64. Solução incorreta do Problema 4 (combinação) pelo Aluno 9, L.B.C., 

2º ano do Ensino Fundamental, escola particular. 
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Figura 65. Solução incompleta do Problema 4 (combinação) pela Aluna 30, 

L.S.A., 3º ano do Ensino Fundamental, escola particular. 
 

 

 
Figura 66. Solução correta do Problema 4 (combinação) pelo Aluno 384, R.C., 

3º ano do Ensino Médio, escola particular. 
 

 

 

Analisando-se as Figuras 64 a 66 percebe-se a diferença no uso das 

estratégias e, assim, pode-se pensar na importância das experiências escolares e 

extra-escolares para o desenvolvimento do pensamento lógico e para o refinamento 

das estratégias de resolução dos problemas, pois, à medida que o tempo de 

escolarização avança, crescem as experiências não só escolares, mas também as 

extra-escolares. No caso de um problema com números grandes, como o Problema 

4, fica bastante difícil resolver via enumeração de possibilidades, sendo necessário 

recorrer ao uso de procedimentos mais formalizados.  

O aluno do 2º ano do Ensino Fundamental (Figura 64) utiliza-se de uma 

estratégia inadequada ao problema. Ele usa um procedimento muito comum, que 

pode ser resultante de um obstáculo didático – o de que, em geral, apenas os 
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números a serem utilizados na resolução de problemas fazem parte dos enunciados 

e, assim, é preciso operar com estes dois valores por meio de uma das operações 

aritméticas. Nesse caso, o aluno destacou os números 9 e 5 e por não 

reconhecimento das relações da situação, decidiu subtrair 5 de 9. 

A aluna cuja solução do Problema 4 está representada na Figura 65 utiliza 

uma estratégia mais elaborada que a do aluno representado pela Figura 64. Ela 

coloca um número para representar cada um dos elementos propostos no problema 

(Cristiano é representado por 1; Isabel por 2; Laura por 3 e assim sucessivamente) e 

lista as possibilidades, conseguindo listar um bom número delas. Porém, como 

afirmado anteriormente, fica difícil para um aluno do 3º ano do Ensino Fundamental 

controlar sistematicamente 126 possibilidades listando-as todas. Dessa forma, a 

aluna não consegue esgotar as possibilidades, embora se utilize de uma estratégia 

válida e que seria viável caso o número de possibilidades fosse menor. 

O aluno do 3º ano do Ensino Médio (Figura 66) utiliza a fórmula da 

combinação na qual evidencia-se a necessidade de se considerar os casos iguais, 

ou seja, a permutação dos nomes dos cinco professores entre si. Mesmo que o 

aluno não tenha reconhecido esta particularidade das combinações, ele parece ter 

sido capaz de identificar qual a fórmula adequada para a situação. 

Há um percentual bem maior de acertos se comparado ao problema com 

números grandes, porém com o problema de combinação com números pequenos 

também foram apresentadas dificuldades, caracterizando-se como o tipo de 

problema que os alunos apresentaram menor percentual de acertos. A dificuldade 

maior com este tipo de problema pode ser explicada pelo fato dos problemas de 

combinação terem uma característica diferenciada em relação aos outros 

significados dos problemas de combinatória. Nos problemas de combinação, a 

ordem diferenciada de elementos não gera novas possibilidades e é preciso que o 

aluno selecione dentre todas as possibilidades apenas as que possuem elementos 

distintos, não importando a ordem nas quais estes elementos se apresentam. Se, 

por exemplo, são dados quatro elementos (A, B, C e D) para combiná-los dois a 

dois, há 12 possibilidades totais de agrupamentos (AB, AC, AD, BA, BC, BD, CA, 

CB, CD, DA, DB e DC) mas, sendo uma Combinação, há casos iguais, tais como AB 

e BA; AC e CA etc. Restringe-se, assim, o número total de possibilidades a serem 
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enumeradas e, neste caso, há apenas seis possibilidades (AB, AC, AD, BC, BD e 

CD), já que as 12 possibilidades são iguais duas a duas. Com números pequenos 

essa característica pode ser mais facilmente percebida, porém com números que 

envolvem um maior número de possibilidades, como no Problema 4, esta percepção 

pode ser dificultada.  

A seguir, são apresentados e discutidos alguns exemplos de soluções para o 

Problema 7, combinação com números pequenos, no qual duas bicicletas devem ser 

sorteadas entre três pessoas. 

 

 

 
Figura 67. Solução correta do Problema 7 (combinação) pelo Aluno 136, I.P., 6º 

ano do Ensino Fundamental, escola particular. 
 

 

 
Figura 68. Solução incorreta do Problema 7 (combinação) pela Aluna 186, 

M.M.A.L., 7º ano do Ensino Fundamental, escola particular. 
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Figura 69. Solução incorreta do Problema 7 (combinação) pelo Aluno 190, 

H.T.S., 8º ano do Ensino Fundamental, escola pública. 
 

 

 

 
Figura 70. Solução correta do Problema 7 (combinação) pela Aluna 334, A.S., 

2o ano do Ensino Médio, escola pública. 
 

 

 

 
Figura 71. Solução correta do Problema 7 (combinação) pelo Aluno 372, 

G.C.S.J.., 3º ano do Ensino Médio, escola pública. 
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Neste problema as respostas fornecidas pela maioria dos alunos são 6 e 

3. A resposta 3 é a correta, no entanto, alunos dos diferentes anos de 

escolarização realizam uma multiplicação de 3 vezes 2, como o aluno 190 

(Figura 69) ou listam as possibilidades sem atentar para o invariante da 

combinação de que a ordem dos elementos não gera novas possibilidades, 

como a aluna 186 (Figura 68), portanto, a combinação Mário e Raul é igual à 

combinação Raul e Mário, por exemplo. Porém, há percentuais de acertos que 

podem ser exemplificados pelos alunos representados nas Figuras 67, 70 e 71. 

O aluno 372 (Figura 71) lista as possibilidades sem atentar para o invariante da 

combinação de um conjunto maior são eleitos alguns elementos, neste caso, de 

um conjunto de três alunos, cada combinação deverá ser formada por dois 

alunos, mas os outros dois alunos (Figuras 67 e 70) indicam claramente apenas 

possibilidades não repetidas. 

Como a grandeza numérica influenciou fortemente o desempenho dos 

alunos, acredita-se que, possivelmente, há uma dificuldade de cálculo numérico 

(Vergnaud, 1991) maior que a dificuldade de cálculo relacional (Vergnaud, 1991) 

nos problemas de Combinatória. Esta hipótese é amparada na observação de 

que os alunos, a partir do 3º ano do Ensino Fundamental conseguem resolver, 

mesmo que com percentuais baixos de acerto, problemas dos diferentes 

significados da combinatória e, mesmo em problemas nos quais não há acerto 

total, há evidências de compreensão das relações envolvidas. Outra 

possibilidade, mais remota, é a de que os alunos já estivessem mais 

familiarizados com os problemas ao resolverem os segundos de cada tipo. 

Possivelmente este não é o fator que explica o melhor desempenho nos quatro 

últimos problemas, pois apenas um problema de cada significado não parece 

ser o suficiente para levar a um aprendizado dos mesmos.  

A idéia de que a grandeza numérica influencia no sucesso da resolução 

dos problemas também foi colocada por Lupinacci, Botin e Hoffmann (2007), as 

quais afirmam que quando um número de agrupamentos é pequeno, é fácil 

realizar sua contagem, porém, quando aumenta o número de elementos dados e 

o número de elementos em cada agrupamento, o processo intuitivo de formá-

los, para depois realizar sua contagem, torna-se difícil e, muitas vezes, 

impreciso. 
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Correia e Fernandes (2007) também observaram em seu estudo que 

quando aumenta o número de elementos envolvidos na operação, ocorre uma 

diminuição do número de respostas corretas. Eles defendem que as dificuldades 

sentidas pelos alunos devem ser enfrentadas como forma de aprofundar a sua 

compreensão dos algoritmos e fórmulas. Eles afirmam também, em sua 

pesquisa, que o desempenho dos alunos em Combinatória foi influenciado pelo 

tipo de operação, pelo número de elementos envolvidos na operação e pelo 

desempenho dos alunos em Matemática. 

Ao se refletir sobre avanços específicos, no caso do 4º ano do Ensino 

Fundamental, a quantidade de acertos com números grandes em produto 

cartesiano, deu um salto. Avanços também são demonstrados no 5º ano do 

Ensino Fundamental em produto cartesiano e em arranjo com números 

pequenos. No 9º ano do Ensino Fundamental, novo salto ocorreu em arranjo e 

no 3º ano do Ensino Médio avanços ocorreram em permutação e em 

combinação. 

Como foi visto na análise de desempenho por nível de ensino, aqui pode-

se verificar com mais detalhe, os alunos dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental (2º ao 5º ano) apresentam percentual zero de acerto em 

permutação com números grandes. E os alunos do 2º ano do Ensino 

Fundamental ao 2º ano do Ensino Médio apresentam percentual zero de acerto 

no problema de combinação envolvendo números grandes. Nas outras questões 

destes tipos de problemas (Permutação e Combinação), porém trabalhando com 

números menores, há percentuais de acertos a partir do 3º ano do Ensino 

Fundamental. Entretanto, os resultados mostram que as estratégias na 

resolução desse problema (Problema 2 - permutação com números grandes) 

são ricas e criativas (ver discussão na análise da Tabela 6, Figuras 39 a 60). 

Assim, se pensar em cálculo relacional junto com o numérico, esses alunos não 

acertam totalmente o problema, porém, se se pensar apenas em cálculo 

relacional, ao desenvolver uma estratégia válida, esses alunos compreendem a 

lógica do problema. Portanto, aqui o erro ocorre no cálculo numérico, porque, 

apesar de apresentam estratégias válidas, eficientes e interessantes, não 

conseguem esgotar todas as possibilidades, não conseguem ir até o fim na 

resolução, na utilização da estratégia escolhida. 
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Em todos esses tipos de problemas tem-se a relação um-a-muitos 

implícita, o que pode ser um dificultador para a compreensão e resolução dos 

alunos. Eles apresentam dificuldades em esgotar todas as possibilidades do 

problema e quanto maiores são os números envolvidos no enunciado, maior é a 

dificuldade, pois além de relacional ela á numérica. 

Embora, como foi evidenciado, apenas um aluno do 2º ano acertou um 

único problema (considera-se aqui a categoria correto o que está totalmente 

correto, no cálculo relacional e no cálculo numérico), observou-se que a muitos 

dos alunos iniciaram corretamente as suas resoluções, evidenciando certa 

compreensão das relações envolvidas nos problemas. Suas dificuldades 

consistiam, em geral, em esgotar todas as possibilidades. O mesmo pode ser 

observado nos outros anos de escolarização. Embora muitos desses alunos não 

tenham conseguido encontrar a resposta correta para os problemas propostos, 

vale a pena analisar os tipos de respostas e as estratégias por eles utilizadas. 

Neste sentido, as análises descritas acima foram complementadas pelas 

que buscaram identificar os tipos de respostas encontrados e as estratégias, 

bem sucedidas ou não, utilizadas pelos alunos. A seguir apresentam-se as 

categorias de tipos de respostas e de estratégias encontradas nesta análise. 

 

 

5.2. Tipos de respostas e de estratégias apresentadas pelos alunos 

 

Como afirmado na análise de desempenho, para a análise quantitativa 

foram considerados como acertos os acertos totais, porém, entre acertos e erros 

há um enorme espectro de possibilidades, de estratégias e tipos de respostas 

que fazem com que se reflita sobre como os alunos pensam em relação à 

Combinatória.  
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Os tipos de respostas mais freqüentes dos alunos em relação aos 

problemas propostos estão apresentados no Quadro 4 e as estratégias de 

resolução apresentadas pelos alunos estão no Quadro 5. 

Quadro 4. Tipos de respostas apresentadas pelos alunos investigados ao 
resolverem os problemas de Combinatória propostos. 

1. Em branco 
Não se sabe, nestes casos se o aluno não respondeu porque não 
sabia, porque não se interessou, porque não quis fazer ou se 
considerou o problema de difícil resolução. 

2. Apenas 
resposta 
incorreta 

O aluno deu apenas a resposta errada para o problema proposto, 
embora seja possível, muitas vezes, inferir qual a operação por ele 
realizada. 

3. Resposta 
incorreta, sem o 
estabelecimento 

de relação correta 

Incompreensão do problema – o aluno apresentou uma resposta 
incorreta e na sua resolução não há indícios de relação com a 
questão proposta. 

4. Resposta 
incorreta ou 

incompleta, com 
o 

estabelecimento 
de relação 

correta, utilizando 
uma estratégia 
não sistemática 

Apresenta certa compreensão do problema – o aluno errou a 
resposta ou não conseguiu completá-la, entretanto, sua estratégia 
de resolução é válida para o que é solicitado, mantém uma relação 
com a lógica do problema, entretanto, não organizou 
sistematicamente a estratégia, listando, desenhando, fazendo 
árvore de possibilidades, quadros, diagramas ou outra estratégia 
de maneira não sistemática, sem controlar os elementos, não 
conseguindo esgotar todas as possibilidades. 

5. Resposta 
incorreta ou 

incompleta, com 
o 

estabelecimento 
de relação 

correta, utilizando 
uma estratégia 

sistemática 

Nesta categoria o aluno também apresentou certa compreensão do 
problema, entretanto, apesar de utilizar uma estratégia mais 
organizada, mais sistemática, errou a resposta ou não conseguiu 
chegar ao final da resolução. Sua estratégia de resolução é válida 
para o que é solicitado, mantém uma relação com a lógica do 
problema, entretanto, na maioria das vezes, neste caso, o aluno 
não conseguiu esgotar todas as possibilidades para o tipo de 
problema proposto. 

6. Apenas 
resposta correta 

O aluno deu apenas a resposta certa para o problema proposto, 
embora seja possível, muitas vezes, inferir qual a operação por ele 
realizada. 

7. Resposta 
correta 

(explicitando 
estratégia) 

O aluno conseguiu compreender a lógica do problema e chegar à 
resposta correta, utilizando e explicitando uma estratégia válida e 
encontrando formas de esgotar todas as possibilidades. 
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Quadro 5. Estratégias apresentadas pelos alunos ao resolverem os problemas 
de Combinatória propostos. 

1. Não explicitou 
estratégia 

Quando o aluno apenas forneceu a resposta, correta ou incorreta. Desse modo 
fica difícil precisar com certeza qual estratégia foi utilizada para a resolução. 

2. Adição / 
subtração 

O aluno utilizou os valores apresentados no enunciado numa destas operações.  
A resposta é incorreta sem relação. 

3. Divisão Neste caso o aluno utilizou os valores apresentados no enunciado para realizar 
uma divisão. A resposta é incorreta sem relação. 

4. Desenho 
O aluno desenhou as possibilidades, utilizando-se dos dados, podendo a 
resposta ser correta ou incorreta, havendo, ou não, sistematização no processo 
de resposta e com ou sem o esgotamento de todas as possibilidades. 

5. Árvore de 
possibilidades 

O aluno construiu uma árvore de possibilidades, podendo apresentar uma 
resposta correta ou incorreta, com ou sem sistematização dos elementos, com 
ou sem esgotamento de possibilidades.  

6. Quadro / 
diagrama 

O aluno construiu um quadro ou um diagrama para representar o processo de 
solução. Pode haver resposta correta ou incorreta, com ou sem sistematização, 
com ou sem esgotamento de possibilidades. 

7. Listagem de 
possibilidades 

O aluno listou as possibilidades de forma escrita, com os nomes ou com 
símbolos, podendo a resposta ser correta ou incorreta, havendo, ou não, o 
estabelecimento de relação e/ou o esgotamento de todas as possibilidades. 

8. Adição 
inadequada de 

parcelas repetidas 
Quando o aluno utilizou a adição de parcelas repetidas, mas esta é inadequada 
para o que o problema solicita. A resposta é incorreta sem relação. 

9. Adição 
adequada de 

parcelas repetidas 

Quando o aluno percebeu que pode utilizar uma adição de parcelas repetidas 
para resolver o problema, geralmente substituindo a multiplicação adequada. A 
resposta pode ser correta ou incorreta. 

10. Multiplicação 
inadequada 

O aluno relacionou o problema a um produto, entretanto, em situações nas quais 
ela não se aplica. A resposta é incorreta sem relação. 

11. Multiplicação 
adequada 

O aluno relacionou o problema a um produto, com a possibilidade correta de seu 
uso. A resposta pode ser correta ou incorreta. 

12. Princípio 
Fundamental da 
Contagem (PFC) 

Quando o aluno utilizou o PFC para resolver o problema. A resposta pode ser 
correta ou incorreta. 

13. Uso 
inadequado de 

fórmulas  
Quando o aluno utilizou uma fórmula que não é adequada ao problema 
proposto. A resposta é incorreta sem relação. 

14. Uso adequado 
de fórmulas  

Quando o aluno utilizou uma fórmula adequada ao que o problema solicita. A 
resposta pode ser correta ou incorreta. 

15. Percepção ou 
busca de 

regularidade 

Quando o aluno iniciou a resolução através de uma estratégia qualquer, 
geralmente a listagem ou a árvore de possibilidades ou o quadro/diagrama e, no 
decorrer desta, percebeu que pode generalizar as descobertas iniciais para os 
casos seguintes. A resposta pode ser correta ou incorreta. 

  

As tabelas a seguir apresentam e analisam os tipos de respostas e os tipos 

de estratégias utilizadas pelos alunos. A Tabela 8 apresenta resultados referentes 

ao tipo de resposta por nível de escolarização, por tipo de problema e por ordem de 

grandeza.  
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Tabela 8. Percentuais de tipo de resposta por nível de escolarização, por tipo 
de problema e por ordem de grandeza. 

 Em Branco 
Apenas 
resposta 
incorreta 

Resposta 
incorreta 

sem 
relação 
correta 

Resposta 
incorreta 

ou 
incompleta 

com 
relação, 

com 
estratégia 

não 
sistemática

Resposta 
incorreta 

ou 
incompleta 

com 
relação, 

com 
estratégia 

sistemática 

Apenas 
resposta 
correta 

Resposta 
correta 

(explicitand
o 

estratégia) 

  
E

ns
in

o 
Fu

nd
am

en
ta

l I
 

 

Ar 
NG 6 26 41 23 3 0 1 

NP 11 32 29 16 3 1 8 

Comb 
NG 7 40 42 11 0 0 0 

NP 9 32 32 5 3 5 14 

Perm 
NG 5 20 20 54 1 0 0 

NG 13 31 29 13 9 2 3 

PC 
NG 4 25 45 4 2 3 17 

NP 8 31 29 8 1 9 14 

 
E

ns
in

o 
Fu

nd
am

en
ta

l I
I Ar 

NG 3 30 34 14,5 7,5 0 11 

NP 3 30 6 6 1 11 43 

Comb 
NG 2 36 48 10 4 0 0 

NP 3 33 32 3 5 13,5 10,5 

Perm 
NG 3 16 37 26 6 2 10 

NP 6 28 31 4,5 2 8,5 20 

PC 
NG 1 10,5 10,5 7,5 0,5 15 55 

NP 2 18 8 3 0 27 41 

 
E

ns
in

o 
M

éd
io

 

Ar 
NG 3 22,5 39 7 6,5 2 20 

NP 3 21 7 4 1 12 52 

Comb 
NG 6 28 53 4 3 0 6 

NP 4 26 45 2 4 3 16 

Perm 
NG 2 13 30 16 6,5 1,5 31 

NP 3,5 27 19 5 1 3,5 41 

PC 
NG 0 7 5 3 0 14 71 

NP 2 9,5 6,5 1,5 1,5 16 63,5 

Obs.1: PC= produto cartesiano; Perm. = permutação; Ar = arranjo; Comb. = 
combinação. 
Obs. 2: NG = números grandes; NP= números pequenos. 

 

Ao analisar a Tabela 8 pelo tipo de resposta, percebe-se que a categoria 

em branco apresenta percentuais baixos em relação aos outros tipos de 

respostas. Isto indica que, mesmo que a grande maioria dos alunos não domine 
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estes tipos de problemas de modo formal, eles tentam desenvolver alguma 

maneira de solucioná-los.  

Os percentuais de respostas incorretas são relativamente elevados, o que 

parece indicar que alguns alunos não entendem o que é solicitado e apresentam 

resposta aleatórias incorretas. Por outro lado, os percentuais de respostas 

incorretas – sem relação correta e com relação, mas com estratégia não 

sistemática – de modo geral, tendem a diminuir com o passar do tempo de 

escolarização. Os percentuais de respostas incorretas com estabelecimento de 

relação correta e com estratégia sistemática são baixos, pois se os alunos 

percebiam as relações e usavam procedimentos sistematizados havia uma 

tendência a acertar a questão  

A categoria apenas resposta correta ocorre em um percentual baixo de 

alunos e pode indicar que os mesmos tenham resolvido por cálculo mental. 

Assim, parte dos alunos não apresentou estratégia de resolução, o que não 

significa necessariamente que eles não as tenham usado. 

A categoria resposta correta (explicitando estratégia) apresenta 

percentuais que aumentam à medida que cresce o nível de escolarização, o que 

pode significar que tanto as experiências escolares quanto a maturidade podem 

estar interferindo nesse avanço de desempenho, pois à medida que avançam na 

escolarização as experiências escolares dos alunos aumentam, evidentemente, 

mas suas experiências extra-escolares também crescem. Faz-se aqui esta 

afirmação porque mesmo a combinatória não sendo alvo específico de ensino 

no Ensino Fundamental II, os alunos desse nível avançam em relação aos 

alunos do Ensino Fundamental I. 

No intuito de esclarecer o que significa a resposta correta com 

explicitação de estratégia, a seguir, apresentam-se exemplos de soluções em 

que o aluno acerta o problema explicitando a estratégia (na seção 5.3 outros 

exemplos com os outros tipos de respostas serão apresentados). 
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Figura 72. Solução correta do Problema 7 (combinação) pela aluna 386, 

B.R.T.A., 3º   ano do Ensino Médio, escola pública. 
 

 

 
Figura 73. Solução correta do Problema 4 (combinação) pela aluna 386, 

N.H.T.C., 3º ano do Ensino Médio, escola particular. 

 

 

Nos exemplos acima, as resoluções de uma aluna do 4º ano do Ensino 

Fundamental e de uma aluna do 3º ano do Ensino Médio. A aluna do Ensino 

Fundamental acerta o problema e explicita a estratégia através da listagem das 

possibilidades. A aluna do Ensino Médio também acerta explicitando a 

estratégia através do uso de fórmula. Esta categoria se diferencia da categoria 

apenas resposta correta porque nesta última a estratégia não é explicitada, o 

aluno coloca apenas a resposta, sem explicitar a estratégia de resolução e esta 

resposta é correta, como no exemplo a seguir (Figura 74). 
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Figura 74. Solução correta dos Problemas 6 e 7 (produto cartesiano e 

combinação, respectivamente) pela Aluna 46, T.L.S.A., 3º ano do Ensino 
Fundamental, escola pública. 

 

 

Esta categoria (apenas resposta correta) está distribuída percentualmente ao 

longo dos níveis, porém com uma concentração maior no Ensino Fundamental II e 

no Ensino Médio. Provavelmente os alunos que apresentaram este tipo de resposta 

utilizaram alguma estratégia de cálculo mental. 

A categoria resposta incorreta com estabelecimento de relação indica que o 

aluno demonstra compreensão do que o problema propõe. As categorias resposta 

incorreta com o estabelecimento de relação, usando estratégia sistemática ou 

estratégia não sistemática podem significar que, mesmo não dominando as 

fórmulas, os alunos que apresentam esse tipo de resposta conseguem desenvolver 

estratégias válidas para os problemas apresentados, pois esta categoria diz que a 

resposta final não foi a correta, porém a estratégia utilizada demonstra que o aluno 

compreende o que o problema solicita. O que ocorre na maior parte das vezes, no 

caso destas categorias, é que eles não conseguem esgotar todas as possibilidades 
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para chegar à resposta correta. A dificuldade em esgotar todas as possibilidades só 

ocorre nos alunos que apresentaram algum tipo de compreensão do problema, 

como por exemplo, os alunos que listam possibilidades de forma sistemática ou não 

sistemática e não conseguem esgotar as possibilidades listadas. 

Estas duas categorias juntas (resposta incorreta com o estabelecimento de 

relação, usando estratégia sistemática ou resposta incorreta com o estabelecimento 

de relação, usando estratégia não sistemática), de um modo geral, ainda 

representam um percentual menor que as categorias apenas resposta incorreta e 

resposta incorreta sem relação correta, as quais demonstram que, além das 

dificuldades em cálculos numéricos, ainda existem dificuldades referentes ao 

estabelecimento de relação correta e à falta de sistematização. 

No Ensino Médio a dificuldade que permanece, de acordo com os dados 

apresentados na Tabela 8, é no estabelecimento de relações, ou seja, de nada 

adianta introduzir fórmulas se os alunos não conseguem diferenciar um tipo de 

problema de outro. Assim, tanto no Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio é 

preciso discutir bem os problemas para se entender os significados envolvidos e 

enfatizar a necessidade de sistematização bem como do esgotamento de todas as 

possibilidades. 

Ao analisar os tipos de respostas por significado de Combinatória do 

problema, confirma-se o já anteriormente discutido: para os alunos do Ensino 

Fundamental I mais respostas corretas foram apresentadas nos problemas de 

produto cartesiano, seguido de combinação com números pequenos, sendo a 

permutação o tipo de problema combinatório com mais respostas incorretas para 

este nível de ensino. Para os alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio mais 

respostas corretas também foram apresentadas nos problemas de produto 

cartesiano, seguido de arranjos e permutações, sendo nestes níveis as combinações 

os tipos de problemas com mais respostas incorretas.  Em todos os níveis e 

significados de problemas, de um modo geral, os problemas que levavam a um 

maior número de possibilidades são os que apresentam menos respostas corretas. 
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Na Tabela 9 apresentam-se os percentuais de tipos de resposta de acordo 

com o tipo de escola, em função dos significados de Combinatória e da ordem de 

grandeza dos problemas. 

Tabela 9. Percentuais de tipo de resposta por tipo de escola, por tipo de 
problema e ordem de grandeza. 

 

Em Branco 
Apenas 
resposta 
incorreta 

Resposta 
incorreta 

sem relação 
correta 

Resposta 
incorreta ou 
incompleta 

com 
relação, 

com 
estratégia 

não 
sistemática 

Resposta 
incorreta ou 
incompleta 

com 
relação, 

com 
estratégia 

sistemática 

Apenas 
resposta 
correta 

Resposta 
correta 

(explicitando 
estratégia) 

 

E
sc

ol
a 

pú
bl

ic
a 

Ar NG 6 36,3 41 14 2,3 0 0,4 
NP 8,2 42 16 7,4 3 5 18,4 

Comb NG 6 46 38,6 9 0,4 0 0 
NP 8,2 43 31,2 4 2 5,4 6,2 

Perm NG 5 29 35 28 2 0 1 
NP 12 48 24,5 7 3 1,5 4 

PC NG 3,6 31 27 8 0,4 7 23 
NP 6 35 17 5 0 14 23 

 

E
sc

ol
a 

pa
rti

cu
la

r 

Ar NG 4 18 36 18 7 1 16 
NP 5,5 17,5 17 12 2 8 38 

Comb NG 5 27 53 8 4 0 3 
NP 4 20 39 4 5 9 19 

Perm NG 3 8 21 42 6 2 18 
NP 6 14 29,5 9 6 7 28,5 

PC NG 1 4 23 2 2 11 57 
NP 4 10,5 17 5 2 18 43,5 

Obs.1: PC= produto cartesiano; Perm. = permutação; Ar = arranjo; Comb. = 
combinação. 
Obs. 2: NG = números grandes; NP= números pequenos. 
 

Ao analisar, na Tabela 9, os tipos de respostas por tipo de escola (pública e 

particular), percebe-se que as categorias em branco e apenas resposta incorreta 

apresentam um percentual maior na escola pública do que na particular. As 

categorias apenas resposta correta, resposta incorreta com relação, apresentado 

estratégia sistemática ou estratégia não sistemática e a categoria resposta correta 

(explicitando estratégia) de um modo geral, são maiores na escola particular do que 

na escola pública. Portanto, no que se refere ao tipo de resposta, a escola particular 
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apresenta tipos que denotam maior compreensão das situações combinatórias do 

que a escola pública.  

Na Tabela 9, ao analisar os significados de Combinatória dos problemas, 

pode-se observar que os alunos das escolas particulares apresentaram – para todos 

os tipos de problemas – maiores percentuais de respostas corretas (com e sem 

explicitação de estratégias) do que os alunos das escolas públicas, e esta tendência 

foi percebida tanto em problemas que apresentavam maior quanto menor número de 

possibilidades. 

Na Tabela 10, a seguir, apresentam-se os percentuais de tipos de estratégias 

de acordo com o nível de ensino, em função dos significados de Combinatória e da 

ordem de grandeza dos problemas. 

De acordo com Vergnaud (1986), a representação simbólica é um dos pilares 

da formação de conceitos, ou seja, conceitos são definidos por meio do tripé: 

significados, invariantes e representações simbólicas. Ao analisar os aspectos 

descritos na seção 5.1, no que se refere ao desempenho, percebe-se que a 

compreensão dos diferentes significados da combinatória e dos invariantes gerais da 

combinatória e específicos de cada significado de problema são fundamentais ao 

desenvolvimento da compreensão e na consequente resolução dos problemas 

propostos. Entretanto, não se pode esquecer a importância das representações 

simbólicas quando se trata de resolver problemas. Neste sentido, as diferentes 

formas de resolução representadas pelos alunos foram aqui descritas e analisadas.   

A não explicitação de estratégia apresenta um alto percentual, o que não 

favorece avaliar o que foi pensado pelo aluno ao responder o problema, já que, 

neste caso, tem-se apenas a resposta correta ou incorreta. Entretanto, a não 

apresentação de estratégia vai reduzindo à medida que avançam nos níveis de 

ensino, o que é um bom sinal, já que há a demonstração da preocupação por parte 

dos alunos de tentar resolver o que lhes é proposto enquanto atividade/desafio. 
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Tabela 10. Percentual de tipo de estratégia por nível de escolarização. 
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re
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la
rid
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E

ns
in

o 
Fu

nd
am

en
ta

l I
 Ar 

NG 33 2 0 9 2 0 51 0 0 2 0 0 0 0 1 

NP 44,3 6 0 8,3 2 0,4 32 0 0 2 5 0 0 0 0 

Comb 
NG 47 8 1 9 1 0 25 0 0 9 0 0 0 0 0 

NP 46 7,5 0 5,5 3 1 30 0 0 7 0 0 0 0 0 

Perm 
NG 25 1,6 0 0 0 0 72,6 0 0 0,4 0 0 0 0 0,4 

NP 47 2 0 21 1 0 23 0 0 5 1 0 0 0 0 

PC 
NG 31,6 15 1 24 10,6 1 6,6 0,4 0,4 1 8 0 0 0 0,4 

NP 47 7 1 9 4,8 0,4 20 0 0,4 1 9 0 0 0 0,4 

 
E

ns
in

o 
Fu

nd
am

en
ta

l I
I Ar 

NG 33 1 0 2 0,5 2 29,5 1 0 21 2 1 0 0 7 

NP 45 0 0 0,5 0,5 1 19,5 0,5 0 4 27 0 0 0 2 

Comb 
NG 39 3 2 0,5 1 2 16 0,5 34 0 0 0 0 0 2 

NP 49,5 0,5 0 0 2 0,5 17,5 0 0 29 0 0 0 0 1 

Perm 
NG 21 0 0 0 0 0 49 3,5 0 16 0 0 0 0 10,5 

NP 42 0 0 1 0 0 23 1 0 28 3 0 0 0 2 

PC 
NG 26 3 0,5 2 6,5 3 16 0 6 2 32 0 0 0 3 

NP 47 2 0 0 3 0 10 0 2 2 33 0 0 0 1 

 
E

ns
in

o 
M

éd
io

 

Ar 
NG 27 3 0 0 1,4 2 15 0 1 23,6 2 9 2 0 14 

NP 35,1 0,7 0 0,7 0,7 0,7 17 0 0,7 6 28 3 0,7 0,7 6 

Comb 
NG 33,4 1,4 1,4 0 1 1 8 2 0 37 0 6 1,4 6 1,4 

NP 33 0,7 0 0 3 0,7 15 0 0,7 40,5 0,7 3 0 0,7 2 

Perm 
NG 16,6 1,4 0 0 0 0 34 3 1 14 4 9 1 1 15 

NP 34,5 0 0 1 3 0 25 0 1 17,5 8 6 0 0 4 

PC 
NG 22,3 0,7 0 1,4 15,8 1,4 10,7 0 7,2 0 34,5 0,7 0,7 0 4,6 

NP 27 1 1 0 6 0 9 0 4 1 42,2 1,4 1,4 0 6 

Obs.1: PC= produto cartesiano; Perm. = permutação; Ar = arranjo; Comb. = 
combinação. 
Obs. 2: NG = números grandes; NP= números pequenos. 
 

A evidência de que os alunos compreendem problemas de raciocínio 

combinatório é reforçado pelo baixo percentual do uso de adições e subtrações, que 

não levariam, de modo geral, a respostas corretas.  
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A estratégia divisão pouco aparece em todos os níveis de ensino, o que pode 

ser considerado como aspecto positivo, pois indica que os alunos compreendem que 

com a divisão não conseguiram resolver os problemas propostos. 

A estratégia desenho apresenta percentual maior nas séries iniciais, que vão 

diminuindo à medida que se eleva o nível de escolaridade, sinal de que a escola, 

com o passar do tempo, deixa de incentivar esse tipo de estratégia para resolver 

problemas, a qual pode ser bastante válida em determinadas situações, como, por 

exemplo, na solução de um problema que envolve poucas possibilidades. É 

interessante perceber que, mesmo com percentuais baixos, esta estratégia ainda 

aparece nos anos mais elevados de escolaridade. Este dado faz refletir sobre a 

importância da representação pictórica como um referente para a organização do 

pensamento do aluno. Esta estratégia, que deveria ser incentivada pela escola, 

serve como um apoio ao que o aluno representa mentalmente sobre a resolução e 

as possíveis soluções para o que o problema solicita.  

Em relação ao uso da estratégia árvore de possibilidades, esta aparece 

pouco, mas sua maior percentagem ocorre nos problemas de produto cartesiano, 

provavelmente porque quando esses problemas são trabalhados na escola, uma das 

estratégias ensinadas para a sua solução é a árvore de possibilidades. A 

escolarização é importante, pois mesmo sendo ensinados, inicialmente, a trabalhar a 

combinatória a partir da árvore de possibilidades, a freqüência é menor no Ensino 

Fundamental I do que no Ensino Médio, possivelmente porque esses últimos já 

viram essa estratégia de resolução provavelmente em outras oportunidades 

escolares. A seguir, na Figura 75, um exemplo de resolução do Problema 1 a partir 

do uso da estratégia árvore de possibilidades por um aluno do 3º ano do Ensino 

Médio, na qual há acerto, percebendo-se a representação da árvore na forma como 

é ensinada na escola e nos livros didáticos, o que leva à reflexão de que o que é 

ensinado na escola tem um valor, já que é reproduzido em outras situações. 
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Figura 75. Solução correta do Problema 1 (produto cartesiano) pelo Aluno 366, 

R.D.M.L., 3º ano do Ensino Médio, escola pública. 

 

A árvore de possibilidades, para Batanero, Godino e Navarro-Pelayo 

(1996) é uma representação fundamental porque ajuda na visualização da 

estrutura do problema. Além disso, Fischbein, Pampu e Minzat (1970) afirmam 

que aos 10 anos crianças podem aprender idéias de combinatória a partir do 

uso de diagrama de árvore. O uso pouco frequente pelos alunos do presente 

ensino parece evidenciar que alguns reconhecem que é uma estratégia válida e 

outros preferem outras estratégias – que sejam mais ainda transparentes, como 

a listagem de possibilidades ou que sejam mais formalizadas. 

Piaget e Inhelder (1951) defendem que no estágio das operações formais 

se desenvolve a capacidade de descobrir uma abordagem sistemática para 

encontrar todas as permutações entre os elementos de um conjunto 

independentemente da instrução escolar sobre a análise combinatória. Piaget 

(1965) considera que a criança desenvolve a compreensão de diferentes modelos 

matemáticos, como a combinatória, por exemplo, independentemente da instrução 

escolar. Os dados deste estudo, de certa forma vão de encontro a esta 

argumentação. Acredita-se, sim, que há um amadurecimento do indivíduo, que 

contribui para o desenvolvimento do seu raciocínio lógico, mas acredita-se, também, 

que a instrução escolar é importante no sentido de auxiliar na compreensão e na 

sistematização de conhecimentos. Para respaldar essa afirmação, os estudos de 

Fischbein, Pampu e Minzat (1970) mostram que o desempenho em tarefas de 

combinatória pode ser melhorado com o ensino específico sobre o assunto. Os 

dados deste estudo mostram que os alunos se utilizam tanto das reflexões 

escolares, como no exemplo acima (Figura 75) ou como nos exemplos relacionados 
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ao uso de fórmulas, quanto se utiliza de conhecimentos extra-escolares, como no 

caso dos anos escolares que avançam no desempenho mesmo não tendo instrução 

escolar específica relacionada à combinatória.   

A estratégia quadro/diagrama pouco aparece em todos os níveis de ensino, a 

qual também poderia ser mais incentivada e explorada, pois, assim como o desenho 

e a árvore de possibilidades, pode ser um bom referente para o aluno na 

organização do seu pensamento para resolver problemas. 

A listagem aparece como uma importante estratégia. Nesta, os alunos, que 

ainda não foram introduzidos formalmente ao conceito de combinatória, demonstram 

perceber que os problemas tratam de contagem de elementos de conjuntos, 

geralmente realizam um cálculo relacional (Vergnaud, 1991) adequado, isto é, 

estabelecem as relações, compreendem do que trata o problema e buscam 

estratégias válidas para resolvê-los. Neste sentido, pode-se afirmar que, mesmo nas 

séries iniciais e sem a introdução formal ao conceito, os alunos conseguem pensar 

sobre os problemas de raciocínio combinatório de maneiras bastante interessantes. 

A dificuldade, neste caso, reside na resolução do que Vergnaud (1991) denomina de 

cálculo numérico, ou seja, a resolução numérica, neste caso, ainda necessita ser 

desenvolvida porque, embora iniciem com estratégias válidas, não conseguem 

esgotar todas as possibilidades que os problemas propõem. Os conceitos-em-ação 

demonstrados por esses alunos precisam ser levados em consideração pela escola 

para que esta possa desenvolver um trabalho com maior significado cognitivo para 

eles, pois, se esta parte de conhecimentos já elaborados pelos estudantes for bem 

aproveitada, poderá, assim, ser desenvolvido um trabalho com a combinatória de 

modo mais eficaz, valorizando estratégias próprias e aprofundando o conhecimento 

do aluno a partir dessas estratégias. 

É importante aqui diferenciar o que neste trabalho se considera como 

listagem, a qual é considerada como estratégia de enumeração de possibilidades, e 

o que Batanero, Godino e Navarro-Pelayo (1996) chamam de problemas de 

enumeração. Para estes pesquisadores, a enumeração é um tipo de problema 

combinatório, a partir do qual se solicita que sejam listados os casos possíveis para 

uma determinada situação. Eles afirmam que não é necessário escrever todas as 

soluções, mas sim dar um algoritmo para a sua construção. A diferença é que no 
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presente estudo os problemas são de contagem e os alunos utilizam a enumeração 

como estratégia. A enumeração, no presente estudo, é considerada uma estratégia 

de resolução desenvolvida pelos alunos para resolver diferentes problemas de 

combinatória, tais como produto cartesiano, arranjo, permutação e combinação. 

Para Batanero et. al. (1996) a enumeração é considerada como um tipo de problema 

combinatório, tais como os problemas de existência, de contagem, de classificação e 

de optimização. 

Aqui pode-se complementar ainda que a listagem é bem utilizada no Ensino 

Fundamental I e relativamente bem utilizada no Ensino Fundamental II e ainda é 

utilizada no Ensino Médio, embora numa freqüência menor, o que evidencia que os 

alunos se sentem seguros em adotar este procedimento.   

As estratégias adição adequada e inadequada de parcelas repetidas também 

são estratégias pouco utilizadas. A adição inadequada de parcelas repetidas está 

relacionada, possivelmente, com um obstáculo didático (Brousseau, 1983), pois 

quando trabalha a multiplicação, geralmente a escola tende a estabelecer a relação 

entre a multiplicação e a adição de parcelas repetidas, o que, em muitos casos, não 

serve como estratégia, como no exemplo representado pela Figura 76. 

 

 
Figura 76. Solução incorreta do Problema 4 (combinação) pela Aluna 179, D.A., 

7º ano do Ensino Fundamental, escola particular. 
 

 

As categorias multiplicação inadequada e multiplicação adequada se ampliam 

percentualmente à medida que se avança nos níveis de ensino. Portanto, a relação 

com a multiplicação ocorre à medida que as experiências escolares e extra-

escolares aumentam, assim, possivelmente a maturação e a influência do ensino 

escolar auxiliam na percepção de que há uma relação entre os problemas de 

combinatória e a multiplicação.  
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No Ensino Fundamental I e II as estratégias referentes ao uso de fórmulas e 

ao Princípio Fundamental da Contagem não aparecem, apresentam percentual zero, 

o que só vai se ampliar no Ensino Médio. Assim, na Tabela 10o uso de fórmulas 

aparece como estratégia apenas no Ensino Médio e, na análise qualitativa, vê-se 

que ela é utilizada apenas pelos alunos do 3º ano da escola particular, evidenciando 

que o que é trabalhado na escola tem importância para o aluno, já que após 

aprender a trabalhar com fórmulas, os alunos do Ensino Médio passam a usá-las, 

embora numa freqüência baixa. O uso inadequado de fórmulas é praticamente igual 

ao uso adequado. Evidencia-se que os alunos reconhecem que as fórmulas podem 

ser utilizadas mas não evidenciam saber usá-las adequadamente. Os outros alunos 

não utilizam essa estratégia, nem mesmo os do 3º ano da escola pública, nem os do 

segundo ano da pública nem da particular. Lembra-se que no período da coleta de 

dados, no 2º ano do Ensino Médio, ainda não havia sido introduzida a Análise 

Combinatória.  

É importante lembrar que mesmo no 3º ano do Ensino Médio da escola 

particular, turma na qual é usada esta estratégia, os percentuais referentes às 

fórmulas e ao Princípio Fundamental da Contagem são baixos. Além disso, nem 

sempre as fórmulas utilizadas são as adequadas para o problema. Na maior parte 

dos casos a fórmula da combinação é utilizada em problemas de arranjo. Este 

resultado se relaciona com resultados encontrados por Pinheiro Santos e Sá (2006) 

em que os alunos declaram dificuldades em diferenciar os problemas de arranjo 

dos problemas de combinação.  

Em relação ao Princípio Fundamental da Contagem, duas alunas do 9º ano 

do Ensino Fundamental utilizam na resolução do Problema 3, devido, talvez, a 

outras experiências escolares ou extra-escolares, já que os outros alunos da turma 

não utilizaram e este não é trabalhado normalmente antes do segundo ano do 

Ensino Médio. Porém, os baixos percentuais de uso do Princípio Fundamental da 

Contagem são preocupantes, pois, como visto no capítulo 3, esta é uma estratégia 

de resolução que pode ser usada para resolver todos os tipos de problemas 

combinatórios. 

A seguir, um exemplo de utilização de fórmulas adequadas e inadequadas: 
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Figura77. Solução dos Problemas 3 (incorreto) e 4 (correto) – arranjo e 

combinação, respectivamente – pelo aluno 384, R.C., 3º ano do Ensino Médio, 
escola particular. 

 

 

O aluno representado pela Figura 77 utiliza a fórmula da combinação para os 

dois problemas exemplificados, a qual só se aplica ao Problema 4, pois o outro é de 

arranjo, necessitando de uma outra fórmula para ser resolvido. Dessa forma, o aluno 

não evidencia saber diferenciar situações de combinações de situações de arranjos. 

Este exemplo se assemelha aos resultados encontrados no estudo realizado por 

Fischbein e Gazit (1988), no qual um dos erros mais significativos que se observou 

na resolução dos problemas foi a utilização da fórmula dos arranjos e das 

combinações indistintamente a um e a outro tipo de problema.  

Em relação à estratégia percepção ou busca de regularidade, percebe-se que 

quanto mais avança nas séries, mais os alunos utilizam esta estratégia, 

desenvolvida, provavelmente, pelo avanço no trabalho de escolarização, pelo 

exercício do raciocínio lógico ao longo do tempo, bem como pelas experiências 

extra-escolares que vão se enriquecendo ao longo dos anos. Esta estratégia 

apresenta baixo percentual, mas se mostrou como um procedimento, muitas vezes, 

eficiente. Neste tipo de resolução, o aluno inicia, a partir de outra estratégia, o 

desenho ou a escrita de possibilidades, por exemplo, e percebe que não é 

necessário ir até o final, desenhando ou escrevendo, pois percebe que a tendência 

se repete na continuação da resolução e, geralmente, realiza uma multiplicação a 

partir da regularidade percebida. Ocorre, também, de o aluno formalizar com uma 

multiplicação a partir de uma regularidade que acredita ter descoberto, mas que, na 

verdade, está incorreta. Esta estratégia de percepção de regularidade ocorre com 

maior freqüência no problema de permutação com números grandes (Problema 2), 
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talvez porque esse problema, da forma como está proposto, encaminhe para a 

estratégia listagem de possibilidades e esta pode levar à percepção de regularidade.  

A seguir, um exemplo de percepção ou busca de regularidade em que o aluno 

percebe corretamente a regularidade e outro exemplo em que o aluno acredita que 

percebeu a regularidade, mas esta ocorreu de forma inadequada. 

 

 

 
Figura 78. Solução correta do Problema 2 (permutação) pelo Aluno 166, 

L.V.P.S., 7º ano do Ensino Fundamental, escola particular. 
 

 
Figura 79. Solução incorreta do Problema 2 (permutação) pela Aluna 265, 

H.V.F.D., 9º ano do Ensino Fundamental, escola particular. 
 

O aluno da Figura 78 percebe que se foram seis possibilidades para a letra 

“A”, a regularidade se repetirá com as letras “M”, “O” e “R”, ou seja, seis 

possibilidades para cada letra, vezes quatro letras, dá 24 possibilidades. No caso da 

aluna representada pela Figura 79, ao listar as possibilidades, ela não esgotou todas 

de cada letra, acreditando serem quatro as possibilidades para cada letra e não seis, 

o que seria o correto, portanto, acreditou ter descoberto a regularidade e multiplicou 

quatro possibilidades para cada letra, vezes quatro letras e encontrou 16 como 

resultado. 
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Determinadas estratégias apresentam alto percentual em alguns problemas 

específicos e em outros problemas chegam a apresentar percentual zero, o que 

comprova a hipótese de que ao perceber os invariantes de cada significado, os 

alunos, de um modo geral, buscam estratégias que “casam” com o que os diferentes 

invariantes/significados solicitam implicitamente. Mesmo que não haja acerto ou que 

a estratégia mais escolhida para aquele problema não seja válida, essa atitude 

demonstra uma tendência dos alunos em buscar determinadas estratégias para 

determinados problemas específicos. Assim, determinados problemas com suas 

características de situação (contexto, significado, ordem de grandeza etc.) levam a 

determinadas estratégias, como por exemplo, a estratégia listagem aparece com um 

percentual bastante alto no problema de permutação com números grandes, pois 

neste está implícita a idéia de uma enumeração de possibilidades. Este problema 

apresentou percentual zero nas estratégias divisão, desenho, árvore de 

possibilidades e quadro/diagrama em todos os níveis de escolarização. 

Esteves e Magina (2001), ao discutirem o uso de representações em estudo 

realizado com alunos de 8ª série do Ensino Fundamental e de 2º ano do Ensino 

Médio, constatam que nem sempre os alunos conseguem lançar mão de 

representações que dêem conta de expressar a situação-problema. Observaram que 

em algumas situações as representações auxiliaram e em outras geraram uma 

interpretação errônea do problema, principalmente nos problemas em que o número 

de possibilidades a serem encontradas era grande.  

É importante que o professor perceba o nível em que o aluno se encontra e 

entenda as relações matemáticas que correspondem a cada uma das estratégias 

utilizadas. Compreender essas relações ajuda o professor a criar situações-

problema que auxiliem na expansão dos conhecimentos matemáticos do aluno para 

situações mais elaboradas, propiciando avanços em seu processo de aprendizagem. 

Professores de séries iniciais poderão, assim, observar o quanto seus alunos já 

compreendem de combinatória e serão possibilitadas intervenções que venham a 

auxiliar o desenvolvimento de raciocínios nas séries finais do Ensino Fundamental, 

bem como o preparo para a apresentação formal à análise combinatória no Ensino 

Médio.  
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 Na Tabela 11, a seguir, são apresentados os tipos de estratégias por tipo de 

escola, significado de combinatória dos problemas e ordem de grandeza. 

 

Tabela 11. Percentual de tipo de estratégia por tipo de escola. 
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Ar NG 42 4 0 3,6 1 0 37 0,4 0 10 0 0 0 0 2 
NP 55 6 0 1 0 0 21 0,4 0 1 15,6 0 0 0 0 

Comb NG 52 9 1 1 0 0 20 2 0 15 0 0 0 0 0 
NP 57 8 0 0,4 0,4 0 18,2 0 0 16 0 0 0 0 0 

Perm NG 34 2 0 0 0 0 52 3 0 7 0 0 0 0 2 
NP 61,2 2 0 5,4 0,4 0 14,4 0,4 0 15,2 1 0 0 0 0 

PC NG 41,2 13 1 8 4 1 12 0,4 5 1 13 0 0 0 0,4 
NP 54,3 8 1 2,3 0,4 0 13 0 3 0 18 0 0 0 0 

          

 

Es
co

la
 P

ar
tic

ul
ar

 Ar NG 23 0,3 0 5 2 2 34,5 0,3 0,3 15,6 2 4 1 0 10 
NP 32 0,3 0 7 3 1 27,3 0 0,3 5,5 19 1 0,3 0,3 3 

Comb NG 32,4 2 1 7 2 1 16 0 0 31 0 3 0,6 2 2 
NP 33 0,3 0 4 6 1 25,8 0 0,3 26 0,3 1 0 0,3 2 

Perm NG 12 0,3 0 0 0 0 59 0,6 0,3 10 2 4,2 0,3 0,3 11 
NP 27,4 0 0 14 2 0 31 0,3 0,3 14 5 3 0 0 3 

PC NG 16,4 4 0 15 16 2 10 0 3 1 29 0,3 0,3 0 3 
NP 33 0,6 0 6 8 0,3 15,3 0 0,6 2 30 0,6 0,6 0 3 

          

Obs.1: PC= produto cartesiano; Perm. = permutação; Ar = arranjo; Comb. = 
combinação. 
Obs. 2: NG = números grandes; NP= números pequenos. 
 

A adição e subtração, que são estratégias ineficazes no caso dos problemas 

propostos, são mais utilizadas na escola pública do que na particular. No caso da 

divisão, esta é pouco utilizada pelos dois tipos de escola, o que é considerado um 

aspecto positivo, pois os alunos percebem que esta é uma estratégia inválida para 

os problemas propostos. 

O desenho é uma estratégia que aparece mais na escola particular do que na 

escola pública, provavelmente por haver um maior estímulo ao uso de estratégias 

variadas e alternativas na particular do que na pública. 
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As estratégias árvore de possibilidades e quadro/diagrama, apesar de serem 

formas válidas de resolução, aparecem pouco, mas são mais usadas pelos alunos 

da escola particular do que pelos alunos da escola pública. Talvez, assim como o 

desenho, seja mais estimulado o uso de estratégias variadas na escola particular. 

Além disso, a árvore de possibilidades é bastante estimulada pelos livros didáticos, 

os quais talvez sejam mais utilizados na escola particular pela cobrança dos pais e 

da própria escola. 

Embora, de um modo geral, as estratégias se diferenciem entre as escolas 

pública e particular, pois nesta última as estratégias mais eficazes e bem sucedidas, 

superam as da escola pública, a estratégia listagem é comum aos dois tipos de 

escolas. Assim, os alunos dos dois tipos de escola reconhecem este procedimento 

como válido na solução de situações combinatórias. 

A adição inadequada de parcelas repetidas ocorre nos dois tipos de escola. A 

adição adequada de parcelas repetidas também ocorre nos dois tipos de escola, 

mas na particular está distribuída, em grande parte dos problemas, com percentuais 

bastante baixos e na escola pública está concentrada com percentuais um pouco 

maiores (5% e 3%) apenas nos problemas de produto cartesiano. 

A multiplicação adequada, estratégia que fornece a pista de que o aluno 

percebeu a relação com um produto – a relação entre os problemas propostos e a 

multiplicação – é outra forma de resolução que apresenta maior percentual na 

escola particular do que na escola pública. Mesmo a multiplicação inadequada foi 

mais frequente nas escolas particulares, ou seja, mesmo que não aplicada 

corretamente, mais alunos destas escolas perceberam a relação das situações com 

esta operação aritmética. 

As estratégias referentes às fórmulas com uso adequado ou inadequado e ao 

Princípio Fundamental da Contagem são bem sucedidas e só ocorrem na escola 

particular. Este fato indica que nas escolas públicas pesquisadas a Análise 

Combinatória não foi foco de ensino e aos alunos destas escolas não foi dada a 

oportunidade de lidar de modo formal com situações combinatórias. 

A percepção ou busca de regularidade é outra estratégia que denota boa 

compreensão das relações envolvidas e apresentou um percentual maior de 
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ocorrência na escola particular do que na escola pública. Mais uma vez parece 

haver evidências que as escolas públicas pesquisadas não realizaram um trabalho 

sistematizado com a Combinatória. 

Como visto anteriormente (seção 5.1.), ao analisar a significância do 

desempenho por tipo de escola, diferenças significativas são evidenciadas em favor 

da escola particular. Nesta seção e na seção anterior pode-se observar que o uso de 

estratégias bem sucedidas e mais eficazes e os tipos de respostas que demonstram 

maior compreensão se concentram na escola particular. Portanto, uma das causas 

para essa diferença de desempenho entre as escolas pode ser o processo escolar, 

pois nas escolas particulares pesquisadas, provavelmente, há uma maior ênfase nos 

processos de resolução, na reflexão sobre estratégias, na reflexão sobre as 

respostas, no sentido de pensar efetivamente sobre o problema, focando não só o 

cálculo numérico, mas também o cálculo relacional. 

A Tabela 12 apresenta o percentual de acertos em cada uma das estratégias 

utilizadas pelos alunos, permitindo, assim, perceber estratégias válidas para o 

trabalho com a combinatória. 

 

Tabela 12. Percentual de acertos por tipo de estratégia e por tipo de problema. 
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Ar NG 0,5 0 0 0,2 0 0 1,2 0 0,2 0 1 2,2 0 0 3,8 
NP 6,8 0 0 0 0,2 0,7 8 0 0,2 0 17,4 0,7 0 0,2 1,9 

Comb NG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 
NP 7,2 0 0 0 1,2 0,5 9,3 0 0,2 0 0,2 0,5 0 0,2 0,3 

Perm NG 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 2,3 0 0,2 4 
NP 4,5 0 0 0,2 0,5 0 10,2 0 0,2 0 3,1 1,5 0 0 1,6 

PC 
NG 9,3 0 0 1,5 6,6 1,4 4,2 0 3,7 0 21,8 0 0 0 2,1 
NP 16 0 0 0 2,4 0,2 3,3 0 1,5 0 24,6 0 0 0 1,9 

Obs.1: Ar = arranjo; Comb. = combinação; Perm. = permutação; PC= produto 
cartesiano. 
Obs. 2: NG = números grandes; NP= números pequenos. 
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Em relação à não explicitação de estratégia, no caso dos dados 

apresentados nesta tabela que trata de estratégias corretas, o aluno apresenta 

uma resposta correta, sem, no entanto, demonstrar qual foi o caminho utilizado 

para chegar à resposta. Esta apresenta um percentual relativamente alto de 

acertos se comparado às outras categorias. As possibilidades de não 

apresentação de estratégia é deixar a resposta em branco ou colocar apenas 

resposta incorreta ou apenas resposta correta. Quando o aluno não explicita 

estratégia e a resposta é incorreta, provavelmente é por não saber ou não estar 

disposto a tentar uma estratégia para a solução, colocando qualquer resposta 

ou deixando em branco. Quando a resposta é correta, possivelmente foi feito 

um cálculo apenas mental.  

Ao analisar a Tabela12, ficam claras as estratégias que não se 

relacionam a acertos, tais como a adição/subtração ou a divisão que de forma 

alguma poderiam ajudar o aluno na solução de nenhum dos problemas 

propostos. O tipo de adição que ajuda na solução de alguns dos problemas é a 

adição adequada de parcelas repetidas, pois, como visto em alguns dos 

exemplos apresentados, quando substitui a multiplicação adequada, é uma 

estratégia válida, como pode ser observado na Tabela 12. 

A estratégia desenho mostra-se de certa forma ineficaz, provavelmente 

porque é uma estratégia utilizada em sua maioria pelos alunos das séries 

iniciais, os quais até apresentam estratégias interessantes, mas com muita 

dificuldade na sistematização e organização dos elementos e das 

possibilidades, bem como no esgotamento de todas as possibilidades. 

A árvore de possibilidades, a listagem, a multiplicação adequada e a 

percepção ou busca de regularidade são, de um modo geral, as estratégias com 

maior percentual de acertos. Este resultado precisa ser considerado pela escola 

como pista sobre o que os alunos estão utilizando como estratégias eficazes no 

processo de compreensão e de resolução dos problemas de Combinatória.  

Esses resultados, de certa forma, se assemelham aos encontrados no 

estudo de Correia e Fernandes (2007). A estratégia de diagrama de árvore 
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utilizada junto com a de operação e a estratégia de enumeração também foram 

as que mais conduziram à resposta correta no estudo destes pesquisadores. 

A multiplicação inadequada, bem como a adição inadequada de parcelas 

repetidas também são estratégias que não levam ao acerto, como pode ser 

verificado na Tabela 12. O aluno que utiliza essas estratégias, geralmente usou 

a multiplicação ou a adição repetida em outros problemas e deu certo e, assim, 

acreditam que poderão ser estendidas a todos os outros problemas.  

Em relação ao Princípio Fundamental da Contagem, apresentam-se mais 

acertos em arranjos e permutações, não sendo bem utilizado em combinações 

pois é preciso ainda dividir pelo número de casos iguais. Poucos acertos 

ocorrem nos casos de uso de fórmulas e de quadros/diagramas. 

No caso do problema de combinação com números grandes (Problema 4) 

apenas 8 alunos acertaram. A única estratégia válida, neste caso, foi a de uso 

de fórmula adequada, através de outra estratégia, como afirmado anteriormente, 

ficaria difícil controlar as possibilidades, já que o resultado é alto (126) e, com 

estratégias menos formais, embora não impossível, fica difícil ocorrer o acerto. 

Neste sentido, retoma-se a discussão realizada na fundamentação teórica sobre 

a importância da formalização em alguns problemas, sobretudo nos quais o 

cálculo numérico leva a um maior número de possibilidades. Esta situação 

também retoma a discussão sobre a importância também do acerto no cálculo 

numérico e não apenas do cálculo relacional, pois neste caso, provavelmente os 

alunos erram em função da operacionalização e não especificamente por não 

compreenderem o problema, ou seja, por causa do cálculo relacional. O 

percentual mais alto de uso de fórmula adequada ocorre no problema de 

combinação com números grandes. 

No caso dos problemas de produto cartesiano (Problemas 1 e 6), a 

estratégia multiplicação adequada tem um percentual alto porque são problemas 

comumente trabalhados desde o início do Ensino Fundamental e geralmente 

associados ao algoritmo da multiplicação. Com isso os alunos dos diferentes 

níveis utilizam esta estratégia como válida. 
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No caso do problema de arranjo com números pequenos, a maior 

concentração está na multiplicação adequada e no problema de arranjo com 

números grandes, os baixos percentuais estão distribuídos entre as estratégias 

válidas.  

Nos problemas de permutação com números pequenos a maior 

concentração de acertos está na estratégia de listagem e na permutação com 

números grandes, a maior concentração de acertos encontra-se na percepção 

ou busca de regularidade, juntamente com a listagem.  

Novamente chama-se a atenção sobre as estratégias eficazes utilizadas 

pelos alunos para servir de orientação ao professor sobre o trabalho a ser 

realizado com a Combinatória. Neste sentido, é importante refletir sobre a 

necessidade de perceber obstáculos apresentados pelos alunos, bem como os 

conceitos-em-ação que estes utilizam nas suas resoluções. 

Assim, é importante que o professor perceba o nível em que o aluno se 

encontra e entenda as relações matemáticas que correspondem a cada uma 

das estratégias utilizadas. Compreender essas relações auxilia o professor a 

criar situações-problema que ajudem na expansão dos conhecimentos 

matemáticos do aluno para situações mais elaboradas, propiciando que ele 

avance em seu processo de aprendizagem. 

 

5.3. Análise qualitativa das estratégias utilizadas 

 

A seguir, podem-se observar algumas das estratégias utilizadas pelos alunos 

ao resolverem os problemas propostos. 

Os alunos representados pelas Figuras 80 e 81, ambos do 2º ano do Ensino 

Fundamental, utilizam os números presentes no enunciado do problema e fazem 

uma adição ou subtração. Não há indícios de que houve compreensão da proposta 

do problema, pois não há relação aparente com o que foi solicitado. Este resultado 

se relaciona com o Nível I descrito por Soares e Moro (2006), com sub-nível IA: da 
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obtenção de resultado por um cálculo qualquer. Dentre outras características, este 

nível se caracteriza, além de outras, por cálculos aritméticos os mais variados com 

os números obtidos, na tentativa de dar, de algum modo, resposta numérica ao 

problema. 

 
ADIÇÃO OU SUBTRAÇÃO COM OS VALORES APRESENTADOS NO 

ENUNCIADO / RESPOSTA INCORRETA, SEM O ESTABELECIMENTO DE 
RELAÇÃO CORRETA 

 

 
Figura 80. Solução incorreta do Problema 1 (produto cartesiano) pelo Aluno 10, 

S., 2º ano do Ensino Fundamental, escola particular. 
 

 
Figura 81. Solução incorreta do Problema 4 (combinação) pelo Aluno 9, L.B.C., 

2º ano do Ensino Fundamental, escola particular. 
 

 

 A seguir, exemplos de respostas que utilizam a listagem de possibilidades 

com resposta incorreta, ainda sem estabelecer uma relação correta com o que o 

problema solicita. 
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LISTAGEM DE POSSIBILIDADES / RESPOSTA INCORRETA, SEM 

ESTABELECIMENTO DE RELAÇÃO CORRETA 
 

 
Figura 82. Solução incorreta do Problema 2 (permutação) pela Aluna 1, M.E., 2º 

ano do Ensino Fundamental, escola pública. 
 

 
Figura 83. Solução incorreta do Problema 2 (permutação) pela Aluna 98, M. R. 

S., 5º ano do Ensino Fundamental, escola particular. 
 

 
Figura 84. Solução incorreta do Problema 2 (permutação) pela Aluna 45, M.S.S., 

4º ano do Ensino Fundamental, escola pública. 
 

 
Figura 85. Solução incorreta do Problema 2 (permutação) pelo Aluno 377, 

R.V.F., 3º ano do Ensino Médio, escola pública. 
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Figura 86. Solução incorreta do Problema 2 (permutação) pelo Aluno 100, 

H.M.S., 6º ano do Ensino Fundamental, escola pública. 
 

 

 Nos exemplos acima se pode observar alunos do 2º, 4º, 5º, 6º anos do 

Ensino Fundamental e do 3º ano do Ensino Médio, tanto da escola pública 

quanto da particular, que utilizam como estratégia de resolução a listagem de 

possibilidades, e a resposta é incorreta sem relação com o problema. 

Aparentemente não houve compreensão da lógica do problema, pode-se inferir 

que as lógicas utilizadas pelos alunos foram outras que não a solicitada, como, 

por exemplo, palavras iniciadas pela letra “A” (Figura 82), ou palavras 

relacionadas a “amor” (Figuras 83 e 86) ou, ainda, palavras com as letras da 

palavra “amor” (Figuras 84 e 85). 

Um dado interessante a ser observado é que este é um erro apresentado 

por alunos de diferentes anos escolares, inclusive do 3º ano do Ensino Médio 

(Figura 85). Para estes alunos não ficam claros os invariantes da permutação de 

que é preciso usar todas as letras da palavra e permutá-las. Este erro – o de 

não perceber as relações implícitas e o que foi solicitado no problema – foi 

observado para os quatro tipos de problemas de combinatória e nos casos nos 

quais as possibilidades resultantes eram em grande ou pequeno número.  

Este tipo de resolução está aquém do que Inhelder e Piaget (1955), ao 

definirem os estágios de desenvolvimento do raciocínio combinatório, estudando 

a resolução dos problemas de tipo Permutação, colocam como estágio inicial, 
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denominado-o de Estágio IA, no qual, segundo os autores, o aluno não 

consegue encontrar todas as permutações possíveis entre os elementos e têm 

dificuldade em compreender que os mesmos elementos podem ser arrumados 

de várias maneiras diferentes. Assim, diferentemente do que é proposto por 

Inhelder e Piaget (1955), estágios mais elementares são encontrados no 

processo de resolução de problemas de combinatória. Além disso, esses 

estágios mais elementares ocorrem com alunos dos diferentes anos e níveis 

escolares, inclusive com alunos do 3º ano do Ensino Médio, dado que também 

contraria o que é defendido por esses pesquisadores, os quais afirmam que por 

volta dos 15 anos, no estágio das operações formais, o aluno estaria nos 

estágios mais avançados de compreensão da Combinatória, nos quais é capaz 

de encontrar, através de um método sistemático, todas as permutações 

existentes entre os elementos de um conjunto. 

Se relacionado com os níveis colocados por Soares e Moro (2006), estas 

soluções, assim como as descritas nas Figuras 80 e 81, se assemelham ao 

Nível I, porém, diferentemente do que ocorre nestas soluções (Figuras 80 e 81), 

o sub-nível para as soluções apresentadas nas Figuras 82, 83, 84, 85 e 86 seria 

o Sub-nível IB: da evocação de elementos do problema em contextos não 

matemáticos. Ainda como característica geral deste Nível I, tem-se a apelação a 

critérios relacionados ao uso social na busca da solução, o que denota um 

desvio do contexto específico em que os problemas apresentados se situam, o 

da matemática escolar. Assim, nos exemplos acima, as respostas se relacionam 

com outras questões que não as que são solicitadas matematicamente nos 

problemas propostos. 

A seguir, exemplos de respostas em que os alunos se utilizam da 

listagem de possibilidades ou do desenho como estratégias, obtendo respostas 

incorretas, mesmo estabelecendo uma relação correta com o que o problema 

solicita. O caso dos exemplos abaixo, as estratégias utilizadas não são 

sistemáticas, o que, provavelmente, dificultou o acerto.  
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DESENHO OU LISTA DE POSSIBILIDADES / RESPOSTA INCORRETA OU 

INCOMPLETA, COM O ESTABELECIMENTO DE RELAÇÃO CORRETA, 
UTILIZANDO  ESTRATÉGIAS NÃO SISTEMÁTICAS 

 

 
Figura 87. Solução incompleta do Problema 4 (combinação) pela Aluna 30, 

L.S.A.M., 3º ano do Ensino Fundamental, escola particular. 
 

 
Figura 88. Solução incompleta do Problema 3 (arranjo) pela Aluna 29, J.A.L., 3º 

ano do Ensino Fundamental, escola particular. 
 

 
Figura 89. Solução incompleta do Problema 2 (permutação) pela Aluna 82, 

S.B.S., 4º  ano do Ensino Fundamental, escola particular. 
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Figura 90. Solução incompleta do Problema 5 (arranjo) pela Aluna 84, E.R.B.A., 

5º ano do Ensino Fundamental, escola pública. 
 

 
Figura 91. Solução incompleta do Problema 2 (permutação) pela Aluna 201, 

R.C.S., 8º ano do Ensino Fundamental, escola pública. 
 

 
Figura 92. Solução incompleta do Problema 2 (permutação) pela Aluna 338, 

E.G.O. 2º ano do Ensino Médio, escola pública. 
 

 

Os alunos acima, de diferentes níveis e anos escolares, apesar de não 

acertarem a resposta, apresentam interessantes estratégias de resolução, 

demonstrando que compreenderam o que é solicitado pelos problemas. Pode-se 

observar também que são estratégias de tentativa de esgotamento das 

possibilidades nos diferentes significados de problemas. 

É importante lembrar que esses são significados de problemas que ainda não 

foram trabalhados explicitamente nos anos iniciais do Ensino Fundamental, só são 
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introduzidos formalmente, diferenciando de modo explícito os diversificados 

significados e invariantes combinatórios, no 2º ano do Ensino Médio. Dessa forma, 

essas estratégias poderão auxiliar na análise de como os alunos compreendem 

esses problemas antes de sua introdução formal na escola. 

Os alunos cujas soluções estão representadas nas Figuras 87, 88, 89, 90, 91 

e 92 evidenciam compreender as relações implícitas nos problemas e buscam 

formas de organizar suas soluções, mas não são bem sucedidos no controle desta 

sistematização e no subseqüente esgotamento de todas as possibilidades.  

A aluna L.S.M (Figura 87). utiliza uma interessante estratégia, ela substitui as 

pessoas por números e vai tentando fazer as combinações, entretanto, este é um 

problema com uma grande quantidade de possibilidades, o que dificulta a sua 

conclusão a partir desta estratégia. 

O desenho utilizado por J.A.L. (Figura 88) também é uma estratégia válida, 

mas para o sucesso na mesma é necessário uma maior sistematização no 

levantamento das possibilidades, sendo a mesma dificuldade demonstrada pela 

criança cuja solução está representada na Figura 89. 

A aluna representada pela Figura 91 parece perceber que não esgotou as 

possibilidades ao colocar reticências no final da sua listagem. Resultado semelhante 

encontraram Miguel e Magina (2003) com os participantes de seu estudo (alunos do 

1º ano do Curso de Licenciatura em Matemática). Estas pesquisadoras afirmam que 

a listagem de elementos é uma estratégia predominante. Os alunos pesquisados 

fixam o primeiro elemento e listam os demais, às vezes com sistematização, outras 

não, mas quando o número de casos é elevado os alunos não finalizam.  

Esses resultados se assemelham também ao que colocam Inhelder e Piaget 

(1955) quando descrevem o Estágio IA. Sobre esse estágio eles colocam que o 

aluno não consegue encontrar todas as permutações possíveis entre os elementos e 

têm dificuldade em compreender que os mesmos elementos podem ser arrumados 

de várias maneiras diferentes. 
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A resposta errada com o estabelecimento de  relações denota o conceito-em-

ação que leva em consideração alguns dos invariantes do significado de 

Combinatória da situação mas falta ainda alguma(s) compreensão(ões). 

A seguir, soluções de alunos que utilizam a listagem de possibilidades, desta 

vez apresentando resposta incorreta, com o estabelecimento de relação correta, 

utilizando-se de estratégias sistemáticas. 

 

 
LISTAGEM DE POSSIBILIDADES / RESPOSTA INCORRETA, COM O 
ESTABELECIMENTO DE RELAÇÃO CORRETA, UTILIZANDO UMA 

ESTRATÉGIA SISTEMÁTICA  
 

 
Figura 93. Solução incorreta do Problema 7 (combinação) pela Aluna 18, 

K.S.F.C., 3º  ano do Ensino Fundamental, escola pública. 
 

 
Figura 94. Solução incompleta do Problema 3 (arranjo) pela Aluna 201, R.C.S., 

8º ano do Ensino Fundamental, escola pública. 
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Figura 95. Solução incompleta do Problema 2 (permutação) pelo Aluno 367, 

R.S.S., 3º ano do Ensino Médio, escola pública. 
 

 
Na Figura 94, a aluna, apesar de não esgotar as possibilidades, se utiliza de 

uma estratégia correta e sistemática, iniciando cada conjunto de possibilidades com 

um elemento diferente: Brasil, França, Argentina, Alemanha e reinicia com Brasil, 

mas pára a listagem, não esgotando as possibilidades. 

Na Figura 95, o aluno, após algumas tentativas das quais desiste (tentativas 

riscadas), também se utiliza de uma estratégia sistemática, usando as possibilidades 

que acredita existir com cada uma das letras: A, M, O, R, porém, coloca apenas três 

conjuntos de possibilidades para cada letra, não esgotando-as, o que parece que ele 

tem consciência, ao colocar as reticências ao final da sua lista. 

Mesmo lidando com números pequenos, a aluna representada pela Figura 93 

não controlou devidamente as possibilidades, demonstrando que compreende um 

dos invariantes deste significado de problema, a combinação, que é, no caso 

específico deste problema, combinar os elementos dois a dois, tendo o conjunto de 

três elementos como o conjunto maior, do qual são retirados dois em cada 

combinação, porém, não compreende o outro invariante deste significado de 
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problema, de que a ordem dos elementos não gera novas possibilidades, o que, no 

caso do Problema 7,  M+R é igual a R+M; J+M é igual a M+J; e R+J é igual a J+R, 

ou seja, a aluna compreende parcialmente a lógica do problema, utilizando-se de 

uma estratégia que seria válida se compreendesse os dois invariantes implícitos no 

problema de combinação.   

Assim, esta aluna (Figura 93) demonstra que, de certa forma, compreende o 

que o problema solicita, entretanto, extrapola as possibilidades, repetindo-as. Ela se 

utiliza da mesma estratégia que usou e foi válida para o Problema 5 (ver Figura 99, a 

seguir), do tipo Arranjo, no qual a ordem dos elementos gera novas possibilidades, 

portanto, Joana e Vitória é diferente de Vitória e Joana, de acordo com a lógica 

daquele tipo de problema. 

As figuras a seguir apresentam a listagem de possibilidades como estratégia, 

com exemplos em que os alunos esgotam todas as possibilidades, apresentando 

resposta correta com explicitação de estratégia. 

 

 
LISTAGEM DE POSSIBILIDADES COM O ESGOTAMENTO DE TODAS / 

RESPOSTA CORRETA EXPLICITANDO ESTRATÉGIA 
 

 
Figura 96. Solução correta do Problema 7 (combinação) pelo Aluno 89, R.J., 5º 

ano do Ensino Fundamental, escola pública. 
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Figura 97. Solução correta do Problema 8 (permutação) pelo Aluno 89, R.J.,  5º 

ano do Ensino Fundamental, escola pública. 
 

 
Figura 98. Solução correta do Problema 1 (produto cartesiano) pelo Aluno 94, 

L.S.A.M., 5º  ano do Ensino Fundamental, escola particular. 
 

 
Figura 99. Solução correta do Problema 5 (arranjo) pela Aluna 18, K.S.F.C., 3º  

ano do Ensino Fundamental, escola pública. 
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Figura 100. Soluções corretas dos Problemas 1 e 2 (produto cartesiano e 

permutação, respectivamente) pela Aluna 179, D.A., 7º ano do Ensino 
Fundamental, escola particular. 

 

 
Figura 101. Solução correta do Problema 8 (permutação) pela Aluna 336, 

M.R.C.S. 2º ano do Ensino Médio, escola pública. 
 

 

As figuras a seguir apresentam o quadro/diagrama como estratégia, com 

resposta correta, explicitando estratégia. 
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QUADRO OU DIAGRAMA/ RESPOSTA CORRETA EXPLICITANDO ESTRATÉGIA 

 

 
Figura 102. Solução correta do Problema 1 (produto cartesiano) pela Aluna 82, 

S.B.S., 4º ano do Ensino Fundamental, escola particular. 
 

 
Figura 103. Solução correta do Problema 5 (arranjo) pela Aluna 83, M.E.B.P.C., 

4º  ano do Ensino Fundamental, escola particular. 
 

 

 A seguir, figuras que exemplificam respostas corretas, com explicitação de 

estratégia, através do desenho. 

 

 
DESENHO / RESPOSTA CORRETA EXPLICITANDO ESTRATÉGIA 

 

 
Figura 104. Solução correta do Problema 1 (produto cartesiano) pelo Aluno 

214, Y.A.D.S., 8º ano do Ensino Fundamental, escola particular. 
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Figura 105. Solução correta do Problema 3 (arranjo) pelo Aluno 28, L.L., 3º ano 

do Ensino Fundamental, escola particular. 
 

 

 No exemplo seguinte, a utilização da árvore de possibilidades com resposta 

correta. 

  

 

ÁRVORE DE POSSIBILIDADES / RESPOSTA CORRETA (EXPLICITANDO 
ESTRATÉGIA) 

 

 
Figura 106. Solução correta do Problema 1 (produto cartesiano) pelo Aluno 

410, F.L., 3º ano do Ensino Médio, escola particular. 
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As figuras acima (96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 e 106) mostram 

resoluções de alunos que conseguiram perceber a lógica dos problemas, acertando 

as respostas. É importante observar que são alunos de diferentes anos escolares.  

 As resoluções corretas foram obtidas por meio de formas diferenciadas de 

representação simbólica: desenhos (Figuras 104 e 105), quadros/diagramas 

(Figuras 102 e 103), árvore de possibilidades (Figura 106), listagem (Figuras 96, 97, 

98, 99, 100 e 101 – sendo variada a arrumação destas listagens). Esta variedade de 

formas de representação simbólica (Vergnaud, 1986) foi espontaneamente criada 

pelos alunos para a resolução das situações e se mostraram eficientes estratégias 

de solução dos problemas, demonstrando, através destas representações, que 

compreendem os significados e invariantes (Vergnaud, 1986) implícitos nas 

diferentes lógicas dos problemas. 

É interessante observar a estratégia do aluno L. L. (Figura 105), assim como 

da aluna L. S. M. (Figura 87). Eles substituem os elementos citados no enunciado 

por outros símbolos, criando uma nova representação. A grandeza numérica 

trabalhada no Problema 3 (Figura 105) é menor que a grandeza numérica 

trabalhada no Problema 4 (Figura 87), o que pode ter sido um facilitador para que 

L.L. (Figura 105)  encontrasse a resposta, diferentemente do que ocorreu com a sua 

colega, L.S.M. (Figura 87). 

Um dado interessante a ser observado são as diferentes estratégias que 

surgem em um mesmo problema por diferentes alunos. Frant, Castro e Lima (2001) 

observaram em seu estudo esta tendência a diferentes formas de representação na 

resolução de um mesmo problema. Este dado leva a refletir que diferentes alunos 

utilizam-se de diferentes formas de representação. Além disso, de um modo geral, 

um mesmo aluno ao resolver os problemas, se utiliza de diferentes formas de 

representação, de diferentes estratégias para os diferentes problemas propostos. 

Estas estratégias/formas de representação podem e devem ser aproveitadas pela 

escola como indicativo sobre como os alunos pensam sobre determinados tipos de 

problemas.  

 Percebe-se que os acertos ocorrem, em sua maioria, com os problemas cuja 

grandeza numérica é pequena porque as estratégias que os alunos utilizam ainda 

são bem longas e detalhadas, pois quem ainda não domina as fórmulas se utiliza da 
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forma de resolução que melhor se encaixa nas suas possibilidades de resolver e 

compreender.   

Quando relacionados aos estágios que Inhelder e Piaget (1955) encontram 

em suas pesquisas, pode-se supor que existem alunos no Estágio IB ou no Estágio 

IIA. No Estágio IB o aluno pode encontrar, por ensaio e erro, as possíveis 

permutações entre os elementos, mas não tem certeza de que esgotou todas as 

possibilidades. E no Estágio IIA o aluno encontra todas as permutações por ensaio e 

erro (com combinações menores) e tem a consciência de que as esgotou, mas com 

combinações maiores não consegue resolver. Assim, como não foi verificado se o 

aluno estava certo de sua resposta, pode-se ter nestas situações alunos que tenham 

a consciência de que esgotaram todas as possibilidades e alunos que não tenham 

esta certeza. 

Abaixo (Figuras 107, 108, 109, 110, 111, 112, e 113) estão algumas 

resoluções de alunos que conseguiram perceber que o problema está relacionado a 

um produto, ora realizando uma multiplicação adequada ou inadequada como 

estratégia única, ora iniciando a partir de uma estratégia, a listagem de 

possibilidades, por exemplo, e, ao perceber a regularidade ou acreditar que 

percebeu a regularidade, realiza a multiplicação. 

 

 
PERCEPÇÃO OU BUSCA DE REGULARIDADE / RESPOSTA CORRETA 

(EXPLICITANDO ESTRATÉGIA) 
 
 

 
Figura 107. Solução correta do Problema 3 (arranjo) pela  Aluna 264, V.V., 9º 

ano do Ensino Fundamental, escola particular. 
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Figura 108. Solução correta do Problema 3 (arranjo) pela Aluna 82, S.B.S., 4º 

ano do Ensino Fundamental, escola particular. 
 

 

 

 
Figura 109. Solução correta do Problema 3 (arranjo) pelo Aluno 318, J.V.F.L., 1º 

ano do Ensino Médio, escola particular. 
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A estratégia da aluna S. B. S. (Figura 108) é bastante interessante porque 

ela inicia fazendo os arranjos, depois percebe que cada seleção tem seis 

possibilidades de ser a 1ª colocada e já que são quatro seleções, ela, ao invés 

de continuar fazendo os arranjos, simplifica e multiplica 4 seleções por 6 

possibilidades cada uma. Ou seja, ao longo da resolução ela percebeu que se 

trata de um produto, o que parece ser um grande avanço no que se refere às 

suas estratégias de resolução e sua compreensão do problema. É importante 

destacar que esta é uma aluna do 4º ano do Ensino Fundamental. 

A aluna representada pela Figura 107 também inicia listando as 

possibilidades e, percebendo a regularidade, multiplica as seis possibilidades de 

cada país ser o primeiro colocado, por quatro países e obtém o resultado 24. Na 

Figura 109, o aluno explicita o pensamento, colocando: “Se com o Brasil são 6 

possibilidades, com os 4 times são 24 combinações”, demonstrando que 

compreendeu a lógica do problema. 

Este tipo de estratégia se assemelha ao que Inhelder e Piaget (1955), ao 

definirem estágio de desenvolvimento do Raciocínio Combinatório, estudando 

os problemas de tipo Permutação, colocam como Estágio IIB, no qual o aluno 

consegue generalizar para mais elementos a descoberta feita para as 

combinações com poucos elementos. Desta forma, acredita-se que os alunos 

que percebem estas regularidades e relacionam a solução a um produto estão 

mais próximos da possibilidade de resolver situações que envolvam toda ordem 

de grandeza dos números. Assim, pode-se defender que é importante discutir 

com os alunos as diferentes estratégias de resolução por eles utilizadas, 

evidenciando que algumas soluções são mais generalizantes e econômicas. 

A seguir, exemplos (Figuras 110 e 111) de percepção ou busca de 

regularidade em que, diferentemente dos exemplos acima, os alunos acreditam 

que encontraram a regularidade, mas esta não ocorreu. 
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PERCEPÇÃO OU BUSCA DE REGULARIDADE / RESPOSTA INCORRETA, COM 

O ESTABELECIMENTO DE RELAÇÃO CORRETA, UTILIZANDO UMA 
ESTRATÉGIA SISTEMÁTICA 

 
 

 
Figura 110. Solução incorreta do Problema 4 (combinação) pela Aluna 319, 

A.C.A., 1º  ano do Ensino Médio, escola particular. 
 

 
Figura 111. Solução incorreta do Problema 4 (combinação) pelo Aluno 318, 

J.V.F.L., 1º ano do Ensino Médio, escola particular. 
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Os alunos representados pelas Figuras 110 e 111, utilizam uma estratégia 

sistemática de listagem das possibilidades e acreditam que encontraram a 

regularidade, como na colocação do aluno representado pela Figura 111, 

utilizando raciocínio semelhante ao que usou no Problema 3 (Figura 109): “cada 

um vai sendo substituído no máx (máximo) 5 vezes. Cinco combinações pra 

cada.” 

Neste caso, é possível que os alunos se encaixem parcialmente no 

Estágio IB descrito por Inhelder e Piaget (1955), os quais afirmam que, por 

tentativa, o aluno pode encontrar as permutações entre os elementos, mas não 

tem certeza de que esgotou todas as possibilidades. Nestes casos, os alunos 

não encontraram todas as combinações, mas é possível que eles não estejam 

certos de que as encontraram. 

A seguir, a resolução de alunos que perceberam a relação dos problemas 

com a multiplicação e utilizam o algoritmo da multiplicação de forma adequada 

ao problema ou de forma inadequada ao problema. 

 

 

MULTIPLICAÇÃO ADEQUADA / RESPOSTA CORRETA (EXPLICITANDO 
ESTRATÉGIA) 

 
Figura 112. Solução correta do Problema 6 (produto cartesiano) pelo Aluno 89, 

R.J., 5º ano do Ensino Fundamental, escola pública. 
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MULTIPLICAÇÃO INADEQUADA / RESPOSTA INCORRETA, SEM O 
ESTABELECIMENTO DE RELAÇÃO CORRETA 

 

 
Figura 113. Solução incorreta dos Problemas 7 e 8 (combinação e permutação, 

respectivamente) pelo Aluno 366, R.D.M.L., 3º ano do Ensino Médio, escola 
pública. 

 

    A resolução do aluno R. J. (Figura 112), assim como a de muitos dos alunos 

pesquisados, está relacionada a uma multiplicação adequada, ou seja, uma 

multiplicação que resolve o problema, diferentemente da resolução do aluno 

representado pela Figura 113, o qual utiliza uma multiplicação inadequada para a 

resolução dos Problemas 7 e 8 (combinação e permutação, respectivamente).  

Também no sentido de relacionar os problemas a um produto, alunos 

realizam a adição de parcelas repetidas adequadas ao problema ou inadequadas ao 

problema. 

 
ADIÇÃO ADEQUADA DE PARCELAS REPETIDAS / RESPOSTA CORRETA 

(EXPLICITANDO ESTRATÉGIA) 
 

 
Figura 114. Solução correta do Problema 6 (produto cartesiano) pelo Aluno 

234, J.C.P.S., 9º ano do Ensino Fundamental, escola pública. 
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ADIÇÃO INADEQUADA DE PARCELAS REPETIDAS / RESPOSTA INCORRETA, 
SEM O ESTABELECIMENTO DE RELAÇÃO CORRETA 

 

 
Figura 115. Solução incorreta do Problema 2 (permutação) pelo Aluno231, 

J.G.S.Q., 9º ano do Ensino Fundamental, escola pública. 
 

 

 Os exemplos acima se referem ao uso da adição de parcelas repetidas como 

estratégia para a resolução dos problemas propostos. Na Figura 114 o aluno realiza 

a adição que responde corretamente à lógica do problema, são quatro meninas 

vezes três meninos. Este é um problema de produto cartesiano, significado para o 

qual os alunos desenvolvem diferentes estratégias e parecem compreender bem, se 

comparado aos problemas de outros significados. 

 Em seguida, são apresentados usos do Princípio Fundamental da Contagem 

e o uso de fórmulas adequadas e inadequadas.  

 

 

PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA CONTAGEM (PFC) / RESPOSTA CORRETA 
(EXPLICITANDO ESTRATÉGIA) 

 

 
Figura 116. Solução correta do Problema 3 (arranjo) pela Aluna 386, M.H.T.C., 

3º ano do Ensino Médio, escola particular. 
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USO ADEQUADO DE FÓRMULAS / RESPOSTA CORRETA (EXPLICITANDO 
ESTRATÉGIA) 

 

 
Figura 117. Solução correta do Problema 4 (combinação) pela Aluna 386, 

M.H.T.C., 3º ano do Ensino Médio, escola particular. 
 

 

 

 

USO INADEQUADO DE FÓRMULAS / RESPOSTA INCORRETA, SEM O 
ESTABELECIMENTO DE RELAÇÃO CORRETA 

 

 

 
Figura 118. Solução incorreta do Problema 4 (combinação) pelo Aluno 396, 

B.F., 3º ano do Ensino Médio, escola particular. 
 

 

 As Figuras 116, 117 e 118 apresentam estratégias utilizadas pelos alunos dos 

anos mais avançados. No caso das fórmulas, apenas os alunos do 3º ano do Ensino 
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Médio da escola particular utilizaram. No caso do Princípio Fundamental da 

Contagem, além dos alunos do Ensino Médio, duas alunas do 9º ano do Ensino 

Fundamental da escola particular utilizaram para resolver o problema de arranjo com 

números grandes (Problema 3). 

 No caso da Figura 117, o uso da fórmula é adequado para resolver o 

problema proposto, ou seja, trata-se de um problema de combinação e a fórmula 

utilizada é a da combinação. No caso da Figura 118 o aluno parece querer utilizar o 

Princípio Fundamental da Contagem, mas não indica saber fazê-lo de forma correta, 

nem usa corretamente a fórmula de combinação. 

 A seguir, exemplos de alunos que não explicitaram a estratégia.  

 

APENAS RESPOSTA CORRETA / NÃO EXPLICITOU ESTRATÉGIA 
 

 
Figura 119. Solução correta dos Problemas 6 e 7 (produto cartesiano e 

combinação, respectivamente) pela Aluna 46, T.L.S.A., 4º ano do Ensino 
Fundamental, escola pública. 
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APENAS RESPOSTA INCORRETA / NÃO EXPLICITOU ESTRATÉGIA 

 

 
Figura 120. Solução incorreta do Problema 5 (arranjo) pela Aluna 29, J.A.L. 3º 

ano do Ensino Fundamental, escola particular. 
 

 

 

 A aluna representada pela Figura 119 acerta as respostas, porém, fica 

difícil determinar qual foi a forma pela qual estas respostas foram encontradas. 

Da mesma forma ocorre com a aluna representada pela Figura 120, entretanto, 

esta errou a solução do problema. 

 Portanto, pode-se perceber que os alunos pesquisados se utilizam de 

diferentes estratégias de resolução nos diferentes problemas, o que leva a 

refletir que eles percebem diferenças entre os significados e invariantes das 

situações apresentadas, pois, de um modo geral, um mesmo aluno não utiliza a 

mesma estratégia em todos os problemas, eles vão adaptando ao que acreditam 

que pode servir como forma de resolução ao problema. 

 Além da importância da compreensão dos invariantes e dos significados, 

com os dados discutidos acima pode-se perceber o quanto as representações 

também são importantes na resolução dos problemas e na sua compreensão, 



238 
 

pois possibilitam que os alunos explicitem o seu nível de conhecimento e de 

entendimento em relação aos problemas e seus significados e invariantes. 

 Verificou-se, também, como discutido ao longo deste capítulo, que 

mesmo não chegando ao final no processo de resolução, com soluções 

incompletas ou mesmo incorretas, os alunos demonstram níveis de 

compreensão dos problemas. Assim, a partir dos dados sobre estratégias bem 

sucedidas verificadas na Tabela 12 e com os exemplos discutidos nesta seção, 

pode-se observar a riqueza de estratégias utilizadas pelos alunos, as quais 

fornecem pistas sobre os conceitos-em-ação que eles utilizam, os quais podem 

servir de pista para que a escola possa agir no sentido de ajudar os estudantes 

a avançar nos conhecimentos referentes à Combinatória.  
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CAPÍTULO 6  

_____________________ 
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CONCLUSÕES 

 

Nesta seção serão retomadas as questões referentes à construção do 

raciocínio combinatório colocadas na introdução deste trabalho, no intuito de 

verificar as respostas obtidas no presente estudo e novas questões suscitadas, 

atendendo, assim, o objetivo da pesquisa científica: gerar novas inquietações, novas 

investigações e novas respostas. Retomaremos assim as seguintes questões: 

• Como ocorre o desenvolvimento do raciocínio combinatório desde o início do 

Ensino Fundamental até o término do Ensino Médio?  

• Como se dá o desempenho de alunos nos diversos tipos de problemas de 

combinatória? 

• Como se evidencia o desempenho de alunos dos diferentes anos/séries de 

escolaridade, lidando com as mesmas questões de combinatória? 

• Como 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? 

• Quais estratégias alunos utilizam para solucionar os diferentes tipos de 

problemas de combinatória?  

• Ocorrem mudanças de estratégias de resolução de problemas combinatórios 

ao longo das séries? 

• Há progressão nas estratégias com o passar dos anos de escolarização, 

mesmo não tendo sido a combinatória alvo de ensino?  

• Quais invariantes das situações investigadas são mais facilmente 

reconhecidas pelos alunos? 

• Quais as diferentes formas de representação simbólica usadas pelos alunos 

na resolução dos problemas de raciocínio combinatório? 
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As considerações referentes a estas questões serão efetuadas nas seções 

que seguem. A primeira seção refere-se ao impacto no desempenho dos 

participantes em função de seus gêneros, do tipo de escola frequentada, do nível de 

ensino e do ano de escolarização, bem como das particularidades dos problemas, 

ou seja, dos significados e das ordens de grandeza dos números envolvidos nas 

situações propostas. Na segunda seção serão tratados especificamente os tipos de 

respostas apresentadas pelos participantes, bem como as estratégias por eles 

utilizadas. Na terceira seção serão feitas reflexões que conduzem a possíveis 

estudos posteriores que poderão auxiliar na maior compreensão de como o 

raciocínio combinatório pode ser amplamente desenvolvido na escolarização básica. 

E, por fim, como considerações finais, será feita uma retomada da tese defendida e 

das contribuições do estudo.  

 

6.1. Em relação às influências das variáveis nos desempenhos 

 

Sobre as questões colocadas na presente pesquisa, observou-se que 

algumas variáveis influenciam o desenvolvimento do raciocínio combinatório e 

outras não se mostram significativas na interferência do desempenho dos alunos. 

Dessa forma, será aqui realizada uma reflexão sobre as conclusões tiradas no que 

se refere ao desempenho dos alunos em relação às seguintes variáveis: gênero, tipo 

de escola, níveis de ensino, anos de escolarização, significado de Combinatória dos 

problemas e ordem de grandeza dos números.  

O gênero não se apresentou como uma variável que interferiu no 

desempenho dos alunos participantes, pois, como visto no capítulo de análise de 

dados, tanto os meninos/rapazes quanto as meninas/moças apresentaram 

desempenhos semelhantes em relação à resolução dos diferentes problemas. Pode-

se concluir, portanto, que tanto os meninos/rapazes quanto as meninas/moças 

pesquisados acertam e erram em quantidades semelhantes. Não se observou 

destaque nem em um nem no outro gênero e este padrão manteve-se nos dois tipos 

de escola, nos três níveis de ensino e nos distintos anos de escolarização. Este 

resultado é reconfortante no sentido de evidenciar que o aprendizado da Matemática 
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não é influenciado pelo gênero do aluno, pois todos são capazes de desenvolver 

habilidades matemáticas.  

O tipo de escola apresentou-se como uma importante variável. Tem-se como 

resultado que os alunos da escola particular apresentam um desempenho superior 

ao dos alunos da escola pública em todos os níveis de ensino e, à medida que se 

avança nos anos de escolarização e níveis de ensino, a diferença aumenta. Ao ser 

verificado o desempenho no início da escolarização (2º ano do Ensino Fundamental), 

percebeu-se que tanto os alunos da escola pública quanto os da escola particular, 

partem de um nível de desempenho semelhante, quase sem acertos, e, à medida que 

o tempo de escolarização avança, as diferenças vão se tornando cada vez mais 

distantes. As escolas particulares pesquisadas foram mais bem sucedidas do que as 

escolas públicas participantes em ajudar os alunos na resolução dos problemas 

combinatórios.  

Vale a pena ressaltar que não se pode generalizar este resultado em função 

da escola ser particular ou pública, pois as escolas públicas envolvidas no estudo 

possuíam características evidentes de instituições que buscam valorizar 

conhecimentos anteriores de alunos e que valorizam a reflexão por parte dos alunos 

das situações a serem enfrentadas e a busca de procedimentos próprios de 

resolução das mesmas. Não se pode afirmar que estas sejam características de 

todas as escolas particulares. Conclui-se, assim, que a qualidade do ensino pode 

variar de escola a escola e, dessa forma, a alguns alunos é dada uma maior 

oportunidade de avanço em suas habilidades matemáticas, em particular na sua 

forma de lidar com situações combinatórias. 

Outro dado importante em relação aos tipos de escola é a observação de que, 

embora os alunos das escolas particulares pesquisadas apresentem um 

desempenho superior aos dos alunos das escolas públicas envolvidas na pesquisa, 

à medida que avançam nos anos escolares, tanto a escola particular quanto a 

escola pública avançam no desempenho, ou seja, com o passar dos anos escolares, 

os dois tipos de escola melhoram seu desempenho no que se refere ao raciocínio 

combinatório. Esta constatação parece indicar que o desenvolvimento do raciocínio 

combinatório é influenciado diretamente pelo ensino da Combinatória, mas é 

provável que o ensino de outros conteúdos matemáticos e de outras áreas de ensino 
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(nas quais a sistematização de dados é evidenciada), bem como experiências extra-

escolares também influenciem esta construção, pois, mesmo nos anos em que a 

Combinatória não é foco específico de ensino, os alunos avançam em suas 

compreensões de situações nas quais precisam levantar e selecionar possibilidades.  

No que se refere à compreensão da lógica dos problemas, mesmo em 

proporções diferentes, os alunos das diferentes escolas conseguem de alguma 

forma fazê-lo, fato percebido através das tentativas de resolução dos diferentes 

alunos nas diferentes redes de ensino. Destaca-se que embora muitos alunos não 

tenham conseguido chegar a respostas finais corretas para os problemas, muitos 

evidenciaram compreender as relações envolvidas e utilizaram estratégias válidas 

para enfrentamento das situações. A análise de tipos de respostas e de estratégias 

evidencia, porém, que os procedimentos mais bem sucedidos e os tipos de 

respostas que mais se aproximam das corretas se concentram mais nos alunos das 

escolas particulares. Assim, as escolas particulares investigadas evidenciam 

estarem estimulando melhor os alunos a pensarem em problemas diferenciados e a 

buscarem, através de variadas estratégias e de maneira sistemática, soluções para 

distintas situações.  

As variáveis nível de ensino e anos de escolarização se mostraram como 

importantes interferentes no desempenho dos alunos estudados, pois observou-se 

que à medida que avançam na escolarização, avançam também no desempenho.  

Mesmo os alunos das escolas particulares apresentando um desempenho superior 

ao dos alunos das escolas públicas, estes últimos, também apresentam esta 

característica de avançar no desempenho à medida que se avança na 

escolarização.  

Diferentemente do que se esperava, o progresso maior ocorreu do Ensino 

Fundamental I para o Ensino Fundamental II e deste para o Ensino Médio o avanço 

não foi tão grande. Antecipava-se que os alunos do Ensino Médio teriam um melhor 

desempenho, já que a Análise Combinatória é foco de ensino deste nível de 

escolarização. Como os alunos do Fundamental II evidenciaram grande progresso e 

neste nível a Combinatória não é sistematicamente trabalhada, conclui-se que tanto 

as experiências não-escolares quanto as experiências escolares, diretamente ou 

não diretamente ligadas ao ensino da Combinatória, devem ter contribuído e 
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influenciado o desempenho dos alunos, pois nos anos finais do Ensino Fundamental 

os alunos melhoram significativamente mesmo sem um trabalho escolar específico 

ligado ao raciocínio combinatório.  

Ao analisar o desempenho dos alunos por ano de escolarização, verificou-se 

que no 5º e no 9º ano do Ensino Fundamental e no 3º ano do Ensino Médio, os 

alunos apresentam avanços significativos. Possivelmente isto ocorre devido a 

influências tanto escolares quanto extra-escolares. No 5º ano o aluno possivelmente 

já teve a oportunidade de trabalhar com problemas de combinatória, de maneira 

explícita ou implícita, durante os anos iniciais do Ensino Fundamental, porém, além 

da influência escolar, possivelmente vivências extra-escolares também favoreceram 

neste avanço, como, por exemplo, a necessidade de classificação de objetos e 

situações presente na vida cotidiana.  

Nos anos finais do Ensino Fundamental (6º, 7º, 8º e 9º ano), não há no 

currículo um trabalho matemático especificamente voltado para a Combinatória, 

porém os alunos do 9º ano também apresentaram avanço significativo de 

desempenho ao trabalharem com os problemas de raciocínio combinatório 

propostos. Possivelmente este fato ocorre em função, além do trabalho escolar nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental e da abordagem de outros conteúdos 

matemáticos na escola, por causa da influência de atividades extra-escolares, como 

as que envolvem levantamento sistemático de possibilidades e análises das 

mesmas.  

No 3º ano do Ensino Médio acredita-se que há também um misto de influência 

do trabalho escolar e extra-escolar, pois, como foi verificado no capítulo de análise, 

apenas os alunos do 3º ano do Ensino Médio da escola particular utilizam fórmulas e 

mesmo assim observou-se que ainda o fazem, em muitos casos, de maneira 

inadequada, ou seja, sabem que se resolve aqueles problemas via uso de fórmula, 

mas não conseguem saber com certeza qual fórmula utilizar para cada significado. 

Avanços em termos de maturidade também devem ser considerados como possível 

causa de melhoria de desempenho ao longo dos níveis de ensino. Além disso, o 

próprio desenvolvimento cognitivo também é uma possível causa dos avanços dos 

alunos. Portanto, acredita-se, que as experiências extra-escolares, a maturidade, o 
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desenvolvimento cognitivo e o trabalho escolar, mesmo sem especificamente focar a 

combinatória devem ter influenciado o desempenho desses alunos pesquisados. 

Outra variável analisada foram os significados de Combinatória dos 

problemas (arranjo, combinação, permutação e produto cartesiano). É importante 

lembrar o que diferencia cada significado com seus invariantes da combinatória para 

que se possa refletir sobre as dificuldades próprias de cada um. O que caracteriza o 

produto cartesiano é que dois ou mais conjuntos disjuntos são combinados para 

formarem um terceiro conjunto. No caso da permutação simples, todos os elementos 

são usados em diferentes ordens para formar as permutações e, quando a ordem 

dos elementos é modificada, novas possibilidades são geradas. Nos arranjos sem 

repetição, de um grupo maior, alguns subgrupos são organizados e a ordem dos 

elementos gera novas possibilidades. Nas combinações simples, de modo 

semelhante aos problemas de arranjo, tem-se um conjunto maior e dele são 

retiradas possibilidades para formar subconjuntos, porém, de forma diferente, a 

ordem dos elementos não gera novas possibilidades. Os resultados mostram que os 

problemas de produto cartesiano são os mais fáceis, seguidos dos de arranjo e dos 

de permutação.  Os de combinação são os mais difíceis com percentuais mais 

baixos de acertos. Este fato evidencia a natureza variada dos problemas 

combinatórios e a necessidade dos alunos perceberem os distintos invariantes de 

cada tipo de situação.  

Relacionando-se os significados de combinatória dos problemas com os 

níveis/anos de escolarização, percebeu-se que à medida que avançam na 

escolarização, avanços ocorrem também na compreensão dos significados dos 

problemas, ou seja, em todos os problemas os alunos avançam em relação ao 

desempenho quando avançam na escolarização. Assim, tanto em produto 

cartesiano, problemas nos quais os alunos apresentam o melhor desempenho, 

quanto em combinação, problemas que se apresentaram como mais difíceis, de 

acordo com o número de acertos, passando pelos problemas de permutação e de 

arranjo, há avanços de desempenho. Assim, os dados mostram que à medida que 

avançam nos anos e níveis escolares, os alunos vão avançando cada vez mais no 

sentido de uma melhor conceitualização, isto é, vão utilizando conceitos-em-ação 

mais característicos e próprios dos conceitos combinatórios. 



246 
 

A última variável analisada e que se mostrou como importante influência no 

desempenho dos alunos pesquisados foi a grandeza numérica apresentada nos 

problemas. Nos problemas que levavam a um menor número de possibilidades, os 

alunos apresentaram melhor desempenho do que nos que levavam a um maior 

número de possibilidades. Assim, os problemas nos quais os alunos podiam 

manipular as quantidades com mais facilidade levavam a um maior número de 

acertos. O único significado de combinatória dos problemas que não apresentou 

diferença entre números grandes e pequenos foram os de produto cartesiano, 

possivelmente por três razões: (1) são os mais fáceis para os alunos, devido à maior 

familiaridade com este significado (2) dentre os quatro significados trabalhados, o de 

produto cartesiano é o de natureza mais simples e (3) a diferença entre o que levava 

a um maior número de possibilidades e o que levava a um menor número de 

possibilidades era muito pequena. 

Portanto, relacionando as questões inicialmente colocadas neste trabalho 

com os dados obtidos e analisados, pode-se concluir que o desenvolvimento do 

raciocínio combinatório ocorre atrelado a algumas variáveis que fazem grande 

diferença, ou seja, os alunos apresentam desempenho mais satisfatório ou menos 

satisfatório dependendo do nível de ensino ou do ano escolar em que ele se 

encontram, do tipo de escola e dos problemas propostos. Alguns problemas 

combinatórios são de mais fácil compreensão e outros são mais difíceis pela própria 

estrutura da situação proposta ou pelo investimento que a escola faz em um ou em 

outro problema. Dessa forma, o cálculo relacional será mais fácil ou mais difícil, 

dependendo da natureza da situação e da experiência dos alunos em lidarem com 

proposições semelhantes.  Além disso, interferindo no cálculo numérico, observou-

se a ordem de grandeza dos números, pois esta variável faz com que os alunos 

lidem com maior ou menor facilidade com os problemas propostos. 

 

6.2. Em relação aos tipos de respostas e estratégias utilizadas 

 

Os alunos dos anos iniciais, mesmo não tendo estudado formalmente os 

conceitos de combinatória, resolvem os problemas de forma criativa, utilizando-se de 
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lógica e coerência. Os alunos dos anos em que já foram ou deveriam ter sido 

trabalhados formalmente os problemas combinatórios ainda utilizam algumas 

estratégias semelhantes às dos alunos dos anos iniciais, como o desenho, por 

exemplo, entretanto, estas são mais elaboradas, devido, como foi discutido, tanto à 

influência de aspectos escolares quanto à maturidade nos processos de resolução 

de problemas e às contribuições de aspectos extra-escolares. As estratégias e 

respostas são variadas, reforçando a tese de que os alunos conseguem perceber os 

invariantes e significados da Combinatória, mesmo que não tenha trabalhado 

explicitamente com ela, mas se utilizando de conhecimentos prévios desenvolvidos 

na escola e fora dela.  

Assim, a partir dos resultados obtidos e analisados, verificou-se que alunos de 

diferentes anos escolares compreendem o que o enunciado dos problemas solicita, 

utilizam estratégias válidas, mas há ainda uso de procedimentos que necessitam de 

intervenção. Além das estratégias, os tipos de respostas apresentados denotam a 

compreensão do aluno em relação aos problemas. Observou-se que à medida que 

avançam nos anos e níveis escolares, as respostas vão ficando cada vez mais 

próximas do correto. A partir das estratégias e respostas apresentadas pelos alunos, 

a escola pode perceber a forma de compreensão dos alunos para, a partir desses 

dados, intervir de maneira mais eficaz no trabalho com o raciocínio combinatório.  

 Ao escolher uma estratégia e não outra, o aluno está gerando uma hipótese e 

esta precisa ser levada em consideração. Ao escolher, por exemplo, uma fórmula 

adequada ao que o problema está solicitando, o aluno demonstra compreensão, 

mas também, ao escolher realizar uma multiplicação ou uma adição de parcelas 

repetidas, há compreensão do problema. Quando o aluno se utiliza da listagem de 

possibilidades ou da árvore de possibilidades de maneira sistemática, ou não, ele 

demonstra em que nível de conceitualização se encontra. Desta forma, ao listar 

possibilidades de forma não sistemática, pode-se considerar que o aluno encontra-

se num nível de conceitualização mais elementar.  Quando o aluno consegue listar 

as possibilidades de maneira sistemática, mesmo que não esgote todas as 

possibilidades, o nível de conceitualização é superior e quando ele consegue 

esgotar as possibilidades utilizando-se desta estratégia, pode-se considerar que 

atingiu um nível de conceitualização em que já consegue compreender mais 

claramente o que significa o problema trabalhado.   
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A compreensão dos significados e dos seus invariantes leva ao entendimento 

do problema. Quando o aluno consegue perceber, mesmo que não seja de forma 

explícita, mesmo que a conceitualização não esteja no nível da consciência, ele 

consegue manipular os dados com maior facilidade, como por exemplo, os alunos 

que percebem a regularidade em determinados problemas e acertam a sua solução.  

Assim como há influência de invariantes e de significados no desempenho 

dos alunos, como proposto por Vergnaud (1991), as representações simbólicas 

também têm grande importância na organização do pensamento combinatório. 

Percebe-se que diferentes representações denotam distintas formas de 

compreender o problema. As estratégias e tipos de respostas apresentados pelos 

alunos fazem com que se perceba, também, a forma como esses desenvolvimentos 

do raciocínio combinatório ocorrem. Assim, a escola precisa encorajar o uso de 

diferentes formas de representar a solução de um problema, para que os alunos 

possam não apenas demonstrar o seu nível de raciocínio em relação à combinatória, 

mas possam, também, ampliar o repertório de pensamento referente a este 

conhecimento, enriquecendo-o.  

 Focar atenção nas contribuições escolares e não escolares é outro fator 

importante para que se observe de que forma ocorre o desenvolvimento do 

raciocínio combinatório ao longo dos anos de escolarização. O estudo explícito da 

Combinatória, bem como experiências implícitas – em outros conteúdos 

matemáticos, de outras áreas do conhecimento e presentes no cotidiano extra-

escolar – podem, assim, contribuir para a compreensão das experiências 

combinatórias.  

Quanto aos invariantes dos problemas combinatórios, estes são percebidos por 

alguns alunos e ainda não percebidos por outros. É importante refletir que a escola 

tem um importante papel no estímulo à busca de estratégias e soluções 

combinatórias, na orientação pela sistematização das estratégias e das soluções, 

confirmando o que Fischbein (1975) defende, de que é necessária a instrução formal 

para o desenvolvimento do pensamento combinatório.   

Percebe-se que tanto os alunos das escolas públicas quanto os alunos das 

escolas particulares pesquisadas apresentam estratégias válidas e que podem/devem 
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ser aproveitadas pela escola no sentido de perceber o que mobiliza os alunos na 

compreensão dos problemas combinatórios para assim ajudá-los a avançar em suas 

estratégias de solução e, consequentemente, na compreensão da Combinatória. É 

importante que desde os anos iniciais sejam estimuladas estratégias e 

representações espontâneas para a resolução de situações que envolvam 

significados e invariantes diversos, considerando estes aspectos nos diferentes 

níveis de ensino e aprofundando-os à medida que se avança nos anos escolares. Ao 

buscar acompanhar as estratégias utilizadas pelos alunos, pode-se identificar quais 

conceitos-em-ação e quais teoremas-em-ação os alunos estão utilizando e, assim, 

ajudá-los no desenvolvimento do pensamento combinatório. 

Como foi observado ao longo da análise de dados, possivelmente o raciocínio 

combinatório não se desenvolve apenas no âmbito escolar, pois há evidências de 

que, mesmo sem uma instrução direta e formal sobre a combinatória, alunos 

conseguem desenvolver interessantes e ricas estratégias de resolução de 

problemas combinatórios. Porém, é importante lembrar que o ensino formal na 

escola é fundamental para que os alunos sistematizem estratégias e formalizem os 

conhecimentos, pois a formalização não deve ser o ponto de partida do ensino, mas 

pode ser o ponto de chegada, ou seja, é necessário que sejam encorajadas as 

diversas estratégias desenvolvidas pelos alunos, mas em alguns casos, como no 

Problema 4, de combinação com números grandes, procedimentos mais 

formalizados podem ajudar a resolver. Assim, há aspectos do raciocínio 

combinatório que necessitam de intervenção e esta só a escola, como lócus 

privilegiado para o trabalho com o conhecimento formal, poderá fornecer. Além 

disso, acredita-se, aqui, que o desenvolvimento dos alunos mesmo sem a instrução 

formal sobre a combinatória, também se deve ao trabalho escolar, mesmo sem 

intenção clara sobre esse conhecimento, mas trabalhando com a resolução de 

problemas de um modo geral, com o desenvolvimento do raciocínio lógico e com a 

utilização de diferentes estratégias de solução de diversos problemas.  
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6.3. Estudos posteriores 

 

Nesta pesquisa foi realizado um estudo exploratório, no qual se investigou o 

desempenho e as estratégias de resolução de alunos do início ao final dos anos da 

escolarização básica. Este estudo fornece fortes evidências, através dos 

procedimentos utilizados pelos alunos, sobre o processo de desenvolvimento do 

raciocínio combinatório, porém, o que de fato eles pensam ao resolverem problemas 

combinatórios pode ser confirmado através de entrevistas clínicas. Assim, diante dos 

resultados, pode-se inferir sobre os invariantes que os alunos conseguem perceber 

dos diferentes significados de Combinatória dos problemas, porém, não se tem esta 

resposta com certeza, pois não foi realizada uma entrevista ou uma observação de 

cada aluno em particular durante o processo de resolução dos problemas. Eles 

sabem fazer, mas será que têm consciência do que estão fazendo, será que sabem 

explicar o processo de pensamento? Além do presente estudo, pesquisas que 

investiguem mais aprofundadamente os conhecimentos explícitos que os alunos têm 

sobre os invariantes da Combinatória podem ajudar a escola a perceber como 

intervir no processo de desenvolvimento deste conhecimento.  

Pode-se também realizar um levantamento – através de observações em sala 

de aula – do que é efetivamente feito na escola nos diferentes níveis de 

escolaridade, no ensino da Combinatória.  

Outra possibilidade de trabalho investigativo é a observação da resolução de 

problemas combinatórios fora do contexto escolar ou por meio de questões mais 

cotidianas, com o objetivo de verificar se os alunos utilizariam, ou não, 

procedimentos escolares na resolução dos problemas propostos. 

No presente estudo foram analisadas diferentes variáveis como interferentes 

no processo de construção do raciocínio combinatório. Em um estudo futuro, pode-

se verificar de maneira mais controlada e com o olhar mais focado em determinadas 

variáveis específicas, como, por exemplo, a ordem de grandeza dos números 

relacionada à quantidade de etapas necessárias para a resolução dos problemas, 

pois não só a ordem de grandeza pode interferir no cálculo numérico, mas também a 
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quantidade de etapas que o aluno precisa perceber e utilizar para resolver os 

problemas. 

A partir dos dados fornecidos por este estudo, pode-se desenvolver estudos 

de intervenção com alunos, utilizando as estratégias bem sucedidas desenvolvidas 

pelos alunos pesquisados como ponto de partida para o ensino da combinatória. 

Pode-se trabalhar com os diferentes níveis e perceber quais estratégias serviriam 

como ponto de partida para o trabalho com a Combinatória na escola. Além da 

intervenção com alunos, uma possibilidade de investigação seria a intervenção com 

professores, propondo-lhes sequências didáticas, também partindo das estratégias 

dos alunos pesquisados no presente estudo. 

Outro estudo de intervenção possível seria utilizando recursos variados para a 

resolução dos problemas de Combinatória, estimulando, assim, ao uso de variadas 

formas de representação. Podem ser utilizados softwares ou recursos que 

inicialmente sirvam de apoio ao pensamento para a compreensão da Combinatória, 

estimulando os alunos a perceberem regularidades a partir de materiais diversos. 

 

          6.4. Considerações finais 
 

Diversos trabalhos anteriores sobre o raciocínio combinatório foram aqui 

apresentados e discutidos, cada um fornecendo subsídios para se pensar neste 

conhecimento e neste trabalho. O que se pode pensar sobre a contribuição do 

presente estudo em relação aos outros é o levantamento realizado com uma grande 

quantidade de alunos em três níveis da Educação Básica, no qual se tem um 

panorama de como alunos de diferentes níveis, de diferentes idades, de escolas 

públicas e particulares estão pensando sobre este conhecimento. 

Com a presente investigação, buscou-se defender a tese que o 

desenvolvimento do raciocínio combinatório ocorre em um longo período de 

tempo, influenciado por aspectos extra-escolares, assim como também por 

vivências escolares, sejam elas relacionadas direta ou indiretamente às 

situações combinatórias. Este desenvolvimento é evidenciado desde os anos 
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iniciais do processo de escolarização, com estratégias que demonstram níveis 

de conceitualizações que vão se modificando, graças às diversas experiências – 

escolares ou não – no sentido de uma maior sistematização e formalização na 

compreensão dos diversos significados da combinatória. Diante dos resultados, 

é preciso que a escola reconheça esse desenvolvimento e busque aproveitar as 

pistas fornecidas pelas diversas formas que o aluno utiliza para resolver e 

responder os problemas combinatórios, para que possa auxiliá-los nos 

processos de sistematização, aprofundamento, ampliação e formalização dos 

seus conhecimentos referentes à Combinatória.  

Espera-se ter contribuído com o presente estudo para uma melhor 

compreensão de como se dá o desenvolvimento do raciocínio combinatório, 

evidenciando os fatores que influenciam nesta construção. A análise de 

procedimentos bem sucedidos de alunos – influenciados por suas experiências 

escolares e extra-escolares – pode contribuir para a reflexão de como conceitos 

combinatórios devem ser trabalhados em sala de aula. 

Embora no dia-a-dia o levantamento de possibilidades não ocorra 

necessariamente de maneira sistemática, o desenvolvimento de um pensamento 

como o utilizado em situações combinatórias é útil no pensar matemático e de outras 

áreas do conhecimento. Se bem trabalhada na escola, os alunos poderão perceber 

o valor da Combinatória para resolver situações cotidianas – escolares e extra-

escolares. Embora numa quadrilha nem todos os meninos dancem com todas as 

meninas, é interessante saber que há variadas possibilidades de organização dos 

casais. 

E... Quem dança com quem? Com o intuito de fechar momentaneamente a 

discussão, apresentam-se algumas soluções encontradas pelos alunos para a 

questão inicial. Elas estão postas para que se dê asas à imaginação sobre quais 

estratégias foram por eles desenvolvidas e para que se possa lembrar que eles 

encontram formas variadas de enfrentar situações combinatórias e a escola não 

pode deixar de reconhecer e aproveitar essas estratégias para, assim, ajudá-los no 

processo de construção do raciocínio combinatório.  
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Soluções corretas e incorretas de alunos dos diferentes níveis de ensino, anos 
escolares e  tipos de escolas para o Problema 6, que inspira o título deste 
trabalho: Para a festa de São João da escola, tem 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? 

 

 
Figura 121. Solução da Aluna 29, J.A.L., 3º ano do Ensino Fundamental, escola 

particular. 

 

Figura 122. Solução do Aluno 558, V.S., 5º ano do Ensino Fundamental, escola 
particular. 
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Figura 123. Solução da Aluna 382,  P.C.B., 3º ano do Ensino Médio, escola 

pública. 
 
 
 

 
Figura 124. Solução da Aluna 269, L.O.R., 9º ano do Ensino Fundamental, 

escola particular. 
 
 

 
Figura 125. Solução do Aluno 318, J.V.F.L. 1º ano do Ensino Médio, escola 

particular. 

 

 
Figura 126. Solução da Aluna 320, C.S.R.A, 1º ano do Ensino Médio,  escola 

particular. 
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Figura 127. Solução da Aluna 259, S.L., 9º ano do Ensino Fundamental, escola 

particular. 

 

 
Figura 128. Solução do Aluno 270, P.L.C., 9º ano do Ensino Fundamental,   

escola particular. 
 
 
 

 
Figura 129. Solução da Aluna 86, I.F.B.S., 5º ano do Ensino Fundamental, 

escola pública. 
 
 
 

 
Figura 130. Solução da Aluna 333, O.M.S., 2º ano do Ensino Médio, escola 

pública. 
 
 
 

 
Figura 131. Solução da Aluna 332, L.H.M.V., 2º ano do Ensino Médio, escola 

pública. 
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Figura 132. Solução da Aluna 73, C.A.A., 4º ano do Ensino Fundamental, escola 

particular. 
 
 
 

 
Figura 133. Solução da Aluna 297, A.N., 1º ano do Ensino Médio, escola 

particular. 
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