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RESUMO 
 

Esta pesquisa teve como objetivo observar e investigar as relações que podem ser 
estabelecidas entre o movimento histórico e lógico do raciocínio combinatório e a 
organização do seu ensino, considerando as situações propostas em livros 
didáticos. Portanto, trata-se de uma pesquisa documental. Para atingir esse 
objetivo, a metodologia traçada orienta-se pelos pressupostos da Teoria da 
Atividade, da Teoria Histórico-Cultural e da Atividade Orientadora de Ensino. 
Considerando como ponto de partida a revisão de literatura realizada acerca do 
ensino do raciocínio combinatório sobre o que pesquisadores vêm descobrindo e 
concluindo e, os documentos curriculares oficiais como Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e Diretrizes 
Curriculares Estaduais do Paraná (DCE) indicam sobre o ensino do raciocínio 
combinatório, em linhas gerais, as ações metodológicas traçadas foram: 
reconhecer características de situações de ensino que envolvem análise 
combinatória e raciocínio combinatório propostas em livros didáticos aprovados 
pelo Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) de 2017 de matemática dos anos 
finais do ensino fundamental considerando o guia do PNLD 2017; estudar o 
movimento histórico e lógico do raciocínio combinatório à luz da Teoria Histórico-
Cultural e da Teoria da Atividade e por fim, aprimorar situações de ensino presentes 
nos livros didáticos visando a promoção do desenvolvimento do raciocínio 
combinatório. Estas situações, foram selecionadas a partir de sinais previamente 
estabelecidos e, foram aprimoradas para contemplar a presença dos indícios do 
movimento histórico e lógico tornando-as uma situação desencadeadora de 
aprendizagem. Assim, compreende-se que as situações que tinham características 
técnicas e mecanicistas tornam-se significativas para os estudantes pois motiva-os 
e ainda, desenvolve seu pensamento teórico a partir da necessidade do raciocínio 
combinatório reconhecida em seu movimento histórico e lógico. 
 
 

Palavras-chave:  Raciocínio Combinatório. Teoria Histórico-Cultural. Movimento 
histórico e lógico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 
This research aimed to observe and investigate the relationships that can be 
established between the historical and logical movement of combinatorial reasoning 
and the organization of its teaching, considering the situations proposed in textbooks. 
Therefore, it is a documentary research. To achieve this goal, the methodology drawn 
is guided by the assumptions of Activity Theory, Historical-Cultural Theory and 
Teaching Activity. Considering as a starting point the literature review on the teaching 
of combinatorial reasoning about what researchers have been discovering and 
concluding, and the official curricular documents such as BNCC, National Curricular 
Parameters (NCP) and State Curricular Guidelines Paraná (DCE) indicate about the 
teaching of combinatorial reasoning, in general, the methodological actions outlined 
were: to recognize characteristics of teaching situations involving combinatorial 
analysis and combinatorial reasoning proposed in textbooks approved by the National 
Textbook Plan (PNLD) of 2017 of mathematics of the final years of elementary school 
considering the guide of PNLD 2017; to study the historical and logical movement of 
combinatorial reasoning in the light of Historical-Cultural Theory and Activity Theory 
and, finally, to improve teaching situations present in textbooks aimed at promoting the 
development of combinatorial reasoning. These situations were selected from 
previously established signs and were improved to contemplate the presence of the 
signs of historical and logical movement, making them a triggering situation for 
learning. Thus, it is understood that situations that had technical and mechanistic 
characteristics become significant for students because it motivates them and still 
develops their theoretical thinking from the need for combinatorial reasoning 
recognized in their historical and logical movement. 
 
 
Keywords: Combinatory Reasoning. Historical-Cultural Theory. Historical and logical 

movement. 
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1 PRIMEIROS PASSOS PARA E COM A PESQUISA 

 
O gosto pela matemática fez meus olhos brilharem desde pequena. Quando 

em 2005 eu cursava a antiga sétima série (atual oitavo ano) minha mãe levou-me ao 

Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná (CEFET) que naquele mesmo 

ano se transformaria em Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e 

disse: “- Filha, estude bastante e quando for para entrar no ensino médio, faça a prova 

para entrar aqui e estude no mesmo lugar que o pai estudou. Olha, tem até piscina 

aqui.” - e apontou-me o bloco que havia piscina.  

Um grande sonho nasceu naquele dia: estudar na mesma escola que o meu 

pai. Um ano passou-se e não consegui um bom desempenho na prova para que fosse 

aprovada, mas sabia que ainda teria outras oportunidades para realizar a prova. 

Naquele momento, o que me motivava para estudar e como consequência ingressar 

na UTFPR era deixar meus pais orgulhosos pela aprovação. A argumentação de que 

a universidade oferecia (e ainda oferece) um ensino de qualidade, não fazia muito 

sentido, pois eu não tinha claro naquela idade o que era um ensino de qualidade para 

meus pais, pois eu estudava em uma escola particular e pensava “eu já estou em uma 

escola de ensino de qualidade, por que trocar?”.  

Anos mais tarde (no final do ensino médio) é que compreendi a importância do 

estudo nesta instituição, neste momento meus estudos se potencializaram e foi 

possível garantir a aprovação que, eu acredito que almejava muito mais que meus 

pais. 

Quando fiz cursinho para prestar vestibular, pude notar o quanto a minha 

apostila era gasta na área de matemática e praticamente intacta nas demais áreas, 

reflexo do tempo que eu adorava destinar a tal disciplina. Passava horas e horas 

resolvendo problemas de matemática como o melhor passatempo que poderia existir 

naquele momento. 

Em 2011, fui aprovada na UTFPR para o curso de Licenciatura em Matemática, 

sem saber ao certo ainda a diferença entre um curso de licenciatura e um de 

bacharelado. Rapidamente, durante as aulas que fui assistindo, compreendi que seria 

formada para lecionar. Não foi uma grande surpresa, pois sempre ajudava colegas a 

estudar e, mais do que poder ajudar os outros a compreender algo que eu sempre 

admirei, eu ainda poderia receber por aquilo. Nesse mesmo ano, comecei a ministrar 
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aulas particulares de reforço em uma escola e, o amor pela profissão foi crescendo.  

Me formei em 2016 e ainda estava me adaptando à ideia de ser chamada de 

professora, quando, em agosto, tive a oportunidade de lecionar a estudantes do 

ensino médio em aulas de reforço, trabalhando conteúdos referentes a análise 

combinatória. Nessa ocasião, pude notar que quando começávamos a resolver 

exercícios, os estudantes me perguntavam qual fórmula tinham que usar e, esse fato 

ocorreu incontáveis vezes. Essa situação me incomodava porque notei que os 

estudantes não tinham claro todo o raciocínio envolvido em um problema de análise 

combinatória. Eles não entendiam o que era aquele ponto de exclamação (que nessa 

situação, referia-se a operação matemática chamada fatorial) junto com os números. 

Porém, utilizavam o fatorial nas fórmulas de combinação e permutação sem saber o 

significado que aquele símbolo carregava. 

Toda essa situação me fez refletir e elaborar inúmeros questionamentos: O que 

estava sendo ensinado a esses estudantes? O que realmente importava era o 

estudante saber qual fórmula utilizar ao terminar de ler um enunciado? Seria esse um 

conteúdo muito além do que eles conseguiam compreender? Será que esses 

estudantes estavam na idade correta para aprender esse conteúdo? Por fim, coloquei-

me na situação dos estudantes e perguntei-me: “- De que maneira estes estudantes 

se motivarão para estudar matemática, se não conseguem visualizar a situação 

proposta como algo que possam deparar-se na realidade?” E ainda: “Como vão utilizar 

diversas ferramentas para resolvê-la, sem ser exatamente pelas ditas fórmulas que 

conheceram, geralmente, na aula introdutória de análise combinatória?”. 

Perguntas diversas começaram a rodear e também a incomodar-me de fato e, 

poucos meses depois, decidi fazer um projeto para ingressar no mestrado na UFPR. 

Sem dúvidas, a análise combinatória foi o conteúdo escolhido sobre o qual queria me 

aprofundar e tentar responder a todas as perguntas que haviam naquele momento. 

 Em 2016, fui aprovada no mestrado. Assim começou um caminho de 

pesquisas para que as perguntas anteriores fossem respondidas e muito 

conhecimento fosse sendo adquirido em todo esse processo de estudos.  

A ideia inicial que fez-se presente no projeto para ingressar no mestrado, foi 

em propor aulas no contra turno para estudantes do ensino médio. Em um primeiro 

momento, pensei em aplicar aos estudantes um pré-teste partindo da resolução de 

problemas para avaliar como esses resolveriam as situações propostas.  

Depois, analisaria as diferentes ideias ou a ausência delas por parte dos 
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estudantes e, a partir do embasamento teórico que seria adquirido com as leituras, 

começaria a propor aulas no contra turno para que os estudantes construíssem os 

conceitos de combinatória. O resultado que seria esperado era que os estudantes 

compreendessem o significado daquelas fórmulas combinatórias recheadas de 

incógnitas e fatoriais. No final, seria aplicado novamente um teste para analisar o 

quanto as aulas no contra turno fariam diferença quando os estudantes tivessem 

participado da construção do conceito de combinatória. 

Em 2017, iniciei os estudos de fato, com brilho nos olhos e com a esperança 

de que o conhecimento adquirido não seria apenas individual, como quando era 

pequena, mas, agora um conhecimento compartilhado com educadores e, em um 

cenário otimista, melhorar o ensino da análise combinatória. 

Nesse sentido, durante as reuniões de orientação discutimos o quanto seria 

interessante estudar o processo do ensino da combinatória e não apenas o fim dela, 

ou seja, quando teoricamente os sujeitos já deveriam ter se apropriado dos conceitos 

dela. Com essa nova ideia, não teríamos mais a proposta em aulas de contra turno 

mas, um estudo embasado teoricamente com a expectativa de compreender o 

desenvolvimento do próprio processo de ensino da combinatória.  

Novamente, após algumas orientações sobre como realizar esse estudo, 

definimos que estudaríamos as necessidades humanas que as civilizações 

apresentavam para que o raciocínio combinatório se fizesse presente até hoje, 

formalizado através de fórmulas da análise combinatória relacionando posteriormente, 

com o processo de organização do ensino e desenvolvimento do raciocínio 

combinatório. Para isso, foi estabelecido um objetivo de pesquisa e também foram 

traçados rumos para os estudos. 

Assim, o objetivo definido foi: observar e investigar as relações que podem ser 

estabelecidas entre o movimento histórico e lógico do raciocínio combinatório e a 

organização do seu ensino, considerando as situações propostas em livros didáticos. 

De maneira geral, estávamos procurando responder a seguinte pergunta de 

pesquisa: que relações podem ser observadas e investigadas entre o movimento 

histórico e lógico do raciocínio combinatório e a organização do ensino para o seu 

desenvolvimento?  

Para atingir o objetivo e responder à pergunta de pesquisa, esse trabalho inicia 

com a apresentação da motivação que norteou os primeiros passos da pesquisa e o 

objetivo traçado, descritos nesse Capítulo 1.  
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O Capítulo 2 contempla algumas considerações do ensino do raciocínio 

combinatório aos olhos de pesquisadores da área. Ainda nesse capítulo, há uma 

análise de documentos curriculares oficiais (como por exemplo, a Base Nacional 

Comum Curricular) sobre o que estes vem propondo em relação ao ensino de análise 

combinatória nos anos finais do ensino fundamental. 

O Capítulo 3 apresenta a metodologia dessa pesquisa. O capítulo indica cada 

passo, cada ação planejada para que o objetivo proposto fosse atingido. 

A fundamentação teórica baseada nos pressupostos da Teoria Histórico-

Cultural, da Teoria da Atividade de Leontiev e, da Atividade Orientadora de Ensino 

(AOE) é descrita no capítulo quatro com o propósito de esclarecer os elementos das 

teorias que embasaram a pesquisa. 

O quinto capítulo apresenta o movimento histórico e lógico do raciocínio 

combinatório considerando, entre todos os aspectos investigados, quais eram as 

necessidades humanas relacionadas a essa forma de conhecimento em determinadas 

civilizações. 

O Capítulo 6 apresenta um estudo sobre as coleções de livros didáticos 

selecionadas. Inicialmente são apresentadas as coleções selecionadas e, na 

sequência, há a busca de situações que contemplam combinatória nos livros didáticos 

e é feita uma análise delas. Por fim, são realizadas propostas de melhorias em 

algumas situações, visando o desenvolvimento do raciocínio combinatório dos 

estudantes.  

O sétimo e último capítulo contempla as considerações finais da presente 

pesquisa. É feito um resgate de cada passo dado, revelando o quanto cada um deles 

foi importante para que o objetivo estabelecido fosse atingido e também, a importância 

dessa pesquisa no sentido pessoal e profissional. 
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2 O ENSINO DO RACIOCÍNIO COMBINATÓRIO: ALGUMAS 
CONSIDERAÇÕES  
 
As leituras de artigos, dissertações, e de teses que estão sendo desenvolvidos 

e que foram concluídos por pesquisadores da área, se fazem necessárias a todo 

momento. Neste início de estudo, a leitura teve seu ponto de partida na definição do 

tema de estudo e também, no momento de filtrar a vertente que seria aprofundada, 

pois é de grande valia conhecer a vastidão dos estudos já realizados. 

Inicialmente, com as pesquisas e leituras realizadas, notou-se que um 

determinado objeto de estudo não tinha frequência nos resultados das primeiras 

buscas que foram realizadas no banco de teses da CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e que, além de merecer um estudo 

mais aprofundado perfazia o objeto dessa pesquisa: o ensino do raciocínio 

combinatório.  

De acordo com as observações feitas em relação as datas das publicações que 

o trazem à tona, notou-se que o ensino do raciocínio combinatório vem sendo 

frequentemente pesquisado e estudado apenas nos últimos trinta anos o que faz 

refletir de que, há algo relacionado a ele que vem despertando o interesse de 

pesquisadores. 

Assim, as primeiras buscas para este estudo foram realizadas em dezembro de 

2016 no site1 de pesquisa CAPES. A expressão utilizada no campo de buscas do site 

foi ‘Ensino de Análise Combinatória’, seguido da ‘Área de Concentração’, que precisou 

ser preenchido de diversas maneiras até que se encontrassem pesquisas envolvendo 

combinatória referentes ao ensino de matemática.  

Ainda no mesmo campo ‘Área de Concentração’, quando selecionada a opção 

Ensino de Ciências e Matemática, foram encontrados 5874 resultados e pôde-se 

perceber que os temas mais estudados e aprofundados foram: formação de 

professores ensinando análise combinatória através de outros conteúdos e, utilizando 

a resolução de problemas para ensinar análise combinatória. 

Quando optou-se por deixar em branco tal campo, notou-se que foram 

encontrados estudos realizados acerca do tema: raciocínio combinatório. Os trabalhos 

que o abordavam de maneira direta, foram selecionados. Entretanto, a partir do 

                                                
1 Site da CAPES, disponível em: <http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses/#/f>. Acesso em: 02 
dez. 2017.  
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momento em que foram encontradas as pesquisas de Evangelista (2010), Rosa 

(1998), Souza (2010), Vazquez (2004), Lopes et al. (2010), portas foram abertas para 

mais leituras ao consultar as referências que os autores citados utilizaram. 

Demais buscas foram realizadas em meados de fevereiro de 2017, nos sites de 

revistas eletrônicas renomadas, como: Bolema (LOPES; REZENDE, 2010) (BORBA; 

ROCHA; AZEVEDO , 2015); Zetetiké (PESSOA; BORBA, 2009), Revista Educação 

Matemática Pesquisa (SILVA; PESSOA, 2015); Revista de Educação Matemática e 

Tecnológica Iberoamericana (EM TEIA) (PESSOA; BORBA, 2010); ALEXANDRIA 

Revista de Educação em Ciência e Tecnologia (AZEVEDO; BORBA, 2013); e também, 

foram realizadas buscas em: Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM), 

Anais do Encontro Nacional de Educação Matemática (ENEM) (TEIXEIRA, 2013) e, 

repositórios de universidades brasileiras. 

A primeira escolha dos trabalhos a serem lidos, foi feita então, com base no 

filtro realizado em cada site de busca. Os primeiros trabalhos foram selecionados 

conforme o resumo que traziam. Se o resumo não tratasse do ensino de análise 

combinatória ou do raciocínio combinatório, por exemplo, o trabalho era descartado 

da lista de leituras.  

Pesquisas acerca do ensino de combinatória foram encontradas após a leitura 

da tese de doutorado de Cristiane Azevêdo de Santos Pessoa (PESSOA, 2009) e 

também à pesquisa de Rute Borba, Cristiane Rocha e Juliana Azevedo (BORBA; 

ROCHA; AZEVEDO, 2015). Essas autoras citaram o Grupo de Estudos em Raciocínio 

Combinatório (GERAÇÃO) do Centro de Educação da Universidade Federal de 

Pernambuco, que foi registrado em 2009 no diretório do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pela professora doutora Rute 

Elizabete de Souza Rosa Borba. Após o reconhecimento do grupo GERAÇÃO, foi 

localizado o banco de trabalhos realizados pelo grupo e essa presente pesquisa foi 

enriquecendo. 

Assim, inicialmente foram selecionados aproximadamente 30 trabalhos - entre 

o banco da CAPES, revistas renomadas e o repositório do GERAÇÃO - que caberiam 

inicialmente à pesquisa. E, na sequência foram feitas leituras e fichamentos dos 

respectivos trabalhos. Dessas leituras, dez foram descartadas uma vez que 

apresentavam como foco de pesquisa, trabalhar a combinatória juntamente com 

biologia e física por exemplo, o que não estava relacionado ao ensino de combinatória 

ou ao simples fato de utilizar a combinatória como uma ferramenta e não 
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aprofundando de fato o ensino de combinatória ou do raciocínio combinatório. Deste 

modo, um pequeno número de trabalhos (cerca de vinte) envolvendo a combinatória 

e o raciocínio combinatório foram selecionados. 

Outros quatro trabalhos encontrados estavam escritos em espanhol e 

publicados na página pessoal de Carmen Batanero2. Muitos estudos de combinatória 

são europeus, tal informação foi obtida a partir de outras leituras, o que acabou 

facilitando as buscas por conta de reconhecer quais pesquisadores se dedicavam 

especificamente à pesquisa de combinatória e raciocínio combinatório, como por 

exemplo, a própria Batanero, e também Navarro-Pelayo e Godino. 

Apesar dos filtros realizados no início dessa pesquisa, teve-se que fazer no 

decorrer dela, várias novas leituras e considerações de artigos, textos, dissertações, 

teses e livros. 

 A partir dos mecanismos de buscas definidos e das pesquisas encontradas 

apresentam-se nesse capítulo, as compreensões que alguns pesquisadores têm 

acerca do ensino do raciocínio combinatório assim como o definem.  

 

2.1     AOS OLHOS DOS PESQUISADORES 
 

A análise combinatória é um conteúdo matemático presente em livros didáticos, 

currículos oficiais e de acordo com Souza (2010) nos últimos anos o ensino de análise 

combinatória vem ganhando espaço nas pesquisas. 

Levando em conta as pesquisas feitas sobre a combinatória, pesquisadores a 

definem como a arte de contar. Batanero, Godino e Navarro-Pelayo (1997) 

mencionam que Bernoulli (1654- 1705)3 definiu a análise combinatória como a arte de 

enumerar todas as possíveis possibilidades em que um número dado de objetos 

possam ser combinados e misturados de modo que não falte nenhum.  

Em situações rotineiras há as que podem ser resolvidas de inúmeras formas, 

como por exemplo, as possibilidades existentes para que se vença o jogo da Mega-

Sena. Assim, sabe-se que a enumeração para todas as possibilidades, pode ser 

                                                
2 Página pessoal da professora Doutora, Carmen Lucia Batanero. Disponível em: 

<http://www.ugr.es/~batanero/>. Acesso em: 15 abr. 2018. 
 
3 Jakob Bernoulli foi um dos primeiros e importante matemático da família Bernoulli. Seu envolvimento 

com a matemática ia muito além do que descobertas no campo da combinatória. Ele também foi o 
primeiro matemático a desenvolver ramificações do Cálculo para além das descobertas dos 
pesquisadores da época. 
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realizada de maneiras diferentes considerando as hipóteses que se deseja conhecer 

do evento. No caso da Mega-Sena, alguns eventos poderiam ser procurados como, 

por exemplo, as chances de serem sorteados apenas números pares, ou ainda, 

ímpares. Lopes et al. (2010) denominam essas diferentes maneiras de contagem 

como operações combinatórias (arranjo, combinações), 

 
As operações combinatórias permitem desenvolver métodos para determinar 
os arranjos e combinações possíveis ao considerarmos o número de casos 
em um evento. Para isso, precisamos possibilitar aos alunos a resolução de 
problemas de contagem, organizando tabelas ou árvore de possibilidades 
sobre os elementos que se deseje combinar. (LOPES et al., 2010, p. 2). 

 

A essas operações combinatórias que organizam os modos de contar estão 

vinculados determinados modos de pensar, em outras palavras, considere que seja 

proposta uma situação cotidiana a um estudante e então, ele precisa desenvolver um 

método para chegar à resolução do problema proposto. Para tanto, precisa ter 

conhecimento que há um raciocínio estruturado por trás de uma simples resposta 

dada, seja ela qual for. Esse raciocínio desenvolvido frente a um problema proposto 

de combinatória, seja ele representado de qualquer maneira, é o que define-se como 

raciocínio combinatório.  

O raciocínio combinatório pode ser compreendido de diversas maneiras. Para 

Pessoa (2009) temos as seguintes definições: 

 
[...] 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 combinação; o 
raciocínio combinatório é a forma de pensar referente à combinatória [...]. 
(PESSOA, 2009, p. 72).   

 

Para Silva e Pessoa (2015), é uma forma de raciocínio que pode ser 

proveniente de conceitos da análise combinatória (o estudante pode vir a aprender 

somente durante as aulas de combinatória) ou ainda, que a partir de situações 

cotidianas esse raciocínio se formalize, caracterizando fórmulas e conceitos da 

análise combinatória.  Ainda de acordo com Silva e Pessoa (2015) o definem como 

uma forma de pensar que permite que sejam levantadas hipóteses e analisadas 

auxiliando na compreensão de demais áreas do conhecimento além de matemática. 

Portanto, é um tipo de pensamento que deve ser valorizado pela escola desde cedo, 

pois pode auxiliar os alunos no desenvolvimento do raciocínio lógico, assim como na 
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resolução de diversos tipos de problemas.  

Deste modo, seja ele proveniente dos aspectos já sistematizados da análise 

combinatória ou proveniente de situações cotidianas solucionadas sem conceitos 

formais, é definido como uma forma de raciocínio que inclui todas as possibilidades 

de determinado evento e julga as possibilidades cabíveis ao problema proposto.  

O raciocínio combinatório vai além de apenas resolver problemas e precisa ser 

desenvolvido através de situações combinatórias. Nesse sentido é importante 

salientar a importância da forma de representação dele que pode ser realizada através 

de gráficos, tabelas, diagramas ou simplesmente ser explicado verbalmente ou 

através de sinais. É o raciocínio responsável por diversos procedimentos 

minuciosamente escolhidos, como a seleção de determinados objetos e além disso, a 

combinação entre esses objetos. De acordo com Teixeira (2013), 

 
Para os nossos propósitos, podemos dizer que raciocínio combinatório é um 
conjunto de ações cognitivas, não inatas ao sujeito, que permitam a ele 
encaminhar procedimentos de seleção, partição ou colocação, de objetos, 
pessoas, números ou letras, combinando-os adequadamente de modo que o 
resultado dessas ações tenha significado, obedeça a sistematizações e sua 
representação possa ser feita utilizando diferentes linguagens - língua 
materna (a primeira língua que se aprende, pode ser Libras ou de Sinais), 
verbal, matemática, gráfica ou na forma de tabelas – como meio de produzir, 
expressar e comunicar ideias, interpretando diferentes intenções e situações. 
(TEIXEIRA, 2013, p. 5). 

 

Deste modo, nota-se que sua importância não trata apenas da resolução de 

situações propostas pelo professor em sala de aula, pela aparição em vestibulares ou 

até mesmo porque foi proposto pelos livros didáticos. Segundo Souza (2010) 

 
Através do desenvolvimento do raciocínio combinatório, pode-se contribuir 
para que a Análise Combinatória seja um conteúdo significativo para o aluno, 
para o professor e para o pesquisador, pois esse tipo de raciocínio está 
presente em muitas situações do cotidiano. (SOUZA, 2010, p. 77). 
 

O desenvolvimento do raciocínio combinatório surge de uma necessidade e é 

sistematizado, organizado, pelos estudos de análise combinatória. De modo geral, 

está presente nas inúmeras possibilidades que existem para que se vença um jogo, 

nas permutações entre 1 e 0 que geram toda base algorítmica da computação, dentre 

outros. Segundo Lopes e Rezende (2010, p. 660) “A capacidade combinatória é 

fundamental para o raciocínio hipotético-dedutivo, o qual opera pela combinação e 

avaliação das possibilidades em cada situação.”.  
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Desenvolver o raciocínio combinatório, portanto, torna-se uma tarefa 

imprescindível já que possui aplicações em diversas situações sejam elas formais ou 

cotidianas. Amplia o horizonte matemático das escolhas dos estudantes pois os 

problemas requerem uma análise das possibilidades levantadas. É fundamental para 

desenvolver o raciocínio lógico e ainda, desenvolve o pensamento probabilístico 

porque há a necessidade de saber expressar esse raciocínio. De acordo com Millán 

(2013), 

 
[...] os esquemas combinatórios são fundamentais na formação de ideias de 
acaso e probabilidade; a capacidade combinatória é um constituinte 
fundamental do raciocínio formal; a análise combinatória expressa um 
esquema operacional fundamental para o raciocínio lógico; é necessário 
saber das técnicas combinatórias, uma vez que estas não são adquiridas 
espontaneamente. (MILLÁN, 2013, p. 544, tradução nossa). 
 

Considerando então, que contabiliza as possibilidades de um determinado 

evento e que, é um constituinte fundamental do raciocínio lógico, há um fato curioso 

no que diz respeito a esse raciocínio que difere com o que há no senso comum quando 

se fala de matemática, a exatidão. A partir de problemas que podem ser solucionados 

combinatoriamente, há uma gama de resultados possíveis e, entre todas as opções, 

há de se analisar qual a opção mais cabível para solucionar o problema proposto, de 

acordo com Lopes et al. (2010) 

 
O desenvolvimento do raciocínio combinatório e do pensamento 
probabilístico pode efetivar as potencialidades formativas da disciplina de 
Matemática, pois possibilita uma ruptura com uma perspectiva determinística. 
Rompe com a tradição da exatidão no cálculo, favorece a exploração de 
situações que envolvam aproximação, aleatoriedade e estimação, as quais 
permitem ao aluno ampliar sua visão matemática. (LOPES et al., 2010, p. 5). 
 

As definições de análise combinatória enquanto ramo da matemática 

responsável por agrupamentos e, a definição de raciocínio combinatório como uma 

forma de pensar a partir de problemas combinatórios e também um raciocínio inato ao 

sujeito ou ainda, relativo às formas de organizar e representar o que vem sendo 

encontrado como possibilidades para determinado evento, que são neste capítulo 

apresentadas, serão assim consideradas em todo este estudo. 

Partindo das compreensões definidas pelos pesquisadores sobre raciocínio 

combinatório, também serão apresentados os temas que despertam o interesse de 

pesquisadores. São eles: os problemas que o ensino escolar vem enfrentando e que 
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estão possivelmente comprometendo o desenvolvimento do raciocínio combinatório 

para se chegar à compreensão da análise combinatória; a importância do raciocínio 

combinatório e da análise combinatória; diferentes percepções de autores quanto a 

faixa etária que acredita-se ser a mais adequada para que estudantes se apropriem 

da combinatória e por fim, quais alternativas de ensino podem auxiliar o processo do 

desenvolvimento do raciocínio combinatório. 

O raciocínio combinatório no âmbito escolar será desenvolvido a partir de 

situações-problema combinatórias propostas ao estudante e podem ser exploradas 

em todos os níveis de ensino uma vez que o grau de complexidade do problema 

proposto depende da situação proposta. Em outras palavras, há problemas 

combinatórios que podem ser explorados por crianças na faixa etária de oito anos, 

problemas que podem ser propostos a estudantes de graduação e assim 

sucessivamente. Isso porque ele torna-se presente em situações que estudantes 

menos imaginam, como por exemplo, na programação dos jogos que os fazem dedicar 

horas e mais horas.  

Considerando a formalização através das fórmulas da análise combinatória, 

faz-se necessário compreender os motivos para que esse ramo da matemática esteja 

presente nas propostas de ensino. Segundo Navarro- Pelayo, Batanero e Godino 

(1996) 

 
Em 1970, Kapur, para justificar o ensino da Combinatória na escola, 
apresentou as seguintes razões, que todavia são válidas: 
 Considerando que não depende do Cálculo, permite aumentar problemas 
próprios para diferentes níveis; pode-se discutir com os alunos problemas 
ainda não resolvidos, de modo que descubram a necessidade de criar novas 
matemáticas. 
 Pode ser usado para treinar os alunos em enumeração, conjectura, 
generalização, otimização e pensamento sistemático. 
 Pode ajudar a desenvolver muitos conceitos, como os de aplicação, relação 
de ordem e equivalência, função, amostra, conjunto, subconjunto, produto 
cartesiano, etc. 
 Podem apresentar-se muitas aplicações em diferentes campos, como: 
Química, Biologia, Física, Comunicação, Probabilidade, Teoria de números, 
Grafos, etc. (NAVARRO-PELAYO; BATANERO; GODINO, 1996, p. 26, 
tradução nossa). 

 

A importância do raciocínio combinatório no ensino, se dá a partir dos anos 

iniciais e acompanhará os estudantes por muitos anos. Quanto maior o seu grau de 

instrução maior será o grau de complexidade das situações propostas, visto que o 

estudante ao desenvolvê-lo percebe as numerosas situações que pode solucionar 
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como organização de equipes, de cardápios, de times esportivos, de senhas em 

cadeados e problemas mais complexos, segundo Morgado et al. (1991) 

 
A análise combinatória tem tido um crescimento explosivo nas últimas 
décadas. A importância de problemas de enumeração tem crescido 
enormemente, devido a necessidade em teoria dos grafos, em análise de 
algoritmos, etc. Muitos problemas importantes podem ser modelados 
matematicamente como problemas de teoria dos grafos (problemas de 
pesquisa operacional, de armazenamento de informações em bancos de 
dados nos computadores, e também problemas de matemática “pura”, como 
o famoso problema das 4 cores4). (MORGADO et al., 1991, p. 5). 
 

Levando em consideração a relevância que tem o raciocínio combinatório por 

conta de sua aplicabilidade em várias situações cotidianas, biológicas, físicas, de 

programação e não só matemáticas, fez-se necessário considerar o ensino de 

situações que utilizem-o e assim, incluir o ensino de análise combinatória nos 

currículos oficiais.  

Segundo Souza (2010), no Brasil somente em 1983 é que houve a 

apresentação de um Decreto nº 21833, de 21/12/1983 que fornecia um aval para que 

as escolas realizassem as mudanças em suas grades curriculares. Nesse movimento 

de mudanças, o conteúdo de análise combinatória entrou em pauta para que fizesse 

parte do currículo por conta das necessidades que apresentava. De fato, os estudos 

sobre combinatória foram inseridos nas propostas curriculares de 1989 em todos os 

níveis de ensino, de acordo com Souza (2010), 

 
O objetivo geral ao trabalhar Análise Combinatória [...] é o de desenvolver o 
raciocínio combinatório, tendo em vista: a familiarização do aluno com 
problemas que envolvem contagem; a sistematização da contagem; a 
sistematização dos conceitos de Arranjo, Permutação e Combinação 
Simples. (SOUZA, 2010, p. 110). 
 

A proposta sugeria, de acordo com Souza (2010), que esse desenvolvimento 

deveria ser realizado colocando estudantes em contato com situações diversas de 

maneira intuitiva, proporcionando a eles a oportunidade de encontrar caminhos para 

                                                
4 O problema das 4 cores ou Teorema das 4 cores foi formulado a partir da seguinte situação: um 

advogado inglês tentava em 1852 colorir o mapa com os distritos da Inglaterra e, refletindo sobre o 
problema, conjecturou que com 4 cores seria possível pintar qualquer mapa sem que regiões vizinhas 
tivessem a mesma cor. Mesmo com sua popularidade, esse problema passou pelas mãos de muitos 
matemáticos famosos. Mesmo assim demorou mais de 100 anos até que o fato fosse demonstrado. 
FONTE: Disponível em 
<http://webeduc.mec.gov.br/portaldoprofessor/matematica/grandes_temas/grandestemaseproblema
s-html/audio-4-cores-br.html>. Acesso em: 03 jun. 2018. 
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solucionar os problemas.  

A proposta também defendia o uso de sistematizações para a formação de 

agrupamentos e contagem. Nesse caso, a árvore de possibilidades e/ou tabelas de 

dupla entrada são instrumentos cujo apelo visual favorece a compreensão do 

processo da construção dos agrupamentos. Assim, resultante desse processo, o 

estudante teria condições para o desenvolvimento de técnicas como o Princípio 

Multiplicativo evitando o ensino de forma mecânica e memorizada. 

A partir do ano de 1989 em que foram implantadas mudanças, no que diz 

respeito à análise combinatória nas propostas oficiais, é que as dificuldades no ensino 

começaram a surgir. Elas tornaram-se objeto de investigação, uma vez que poderiam 

comprometer o desenvolvimento do raciocínio combinatório. Especificamente, sete 

anos mais tarde ficaram evidentes os motivos de tais dificuldades já que, de maneira 

geral, o despreparo dos professores para ensinar análise combinatória foi e ainda 

apresenta-se como um dos problemas mais recorrentes. Borba, Rocha e Azevedo 

(2015) caracterizam esse despreparo quando ele não é mobilizado pelos seguintes 

motivos: 

 
[...] a) o conhecimento geral de Combinatória – não exclusivo de professores, 
mas que se refere ao saber resolver problemas combinatórios; b) o 
conhecimento especializado sobre a Combinatória, possuído por docentes, 
como conhecer os diferentes tipos de problemas combinatórios: produtos 
cartesianos, arranjos, combinações e permutações; c) o conhecimento 
horizontal da Combinatória, qual seja a compreensão de como problemas 
combinatórios se relacionam entre si por nível de complexidade; d) o 
conhecimento que relaciona a Combinatória aos aprendizes da mesma, tal 
como, conhecer como estudantes desenvolvem o raciocínio combinatório; e) 
o conhecimento de Combinatória relacionado ao ensino, ou seja, conhecer 
estratégias de ensino de Combinatória e f) o conhecimento do currículo 
referente à Combinatória, i.e., como Combinatória é estruturada ao longo do 
currículo. (BORBA; ROCHA; AZEVEDO, 2015, p. 1353). 

 

A dificuldade dos professores frente à combinatória não é exclusividade 

brasileira. Na Espanha, também há esse desconforto dos professores em dominar a 

combinatória pois, segundo Hariki (1996) 

 
Problemas combinatórios são usualmente considerados difíceis pela maioria 
dos alunos e professores de matemática. Talvez a principal dificuldade seja 
a da conexão correta entre o problema dado e a teoria matemática 
correspondente. É difícil determinar se o problema combinatório dado é um 
problema de arranjo, de permutação ou de combinação ou, então, se é 
suficiente usar diretamente o princípio multiplicativo. (HARIKI, 1996, p. 29). 
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Levando em consideração a dificuldade apresentada frente à combinatória, 

Navarro-Pelayo, Godino e Batanero (1996) entendem o porquê dos profissionais da 

escola preferem omitir o seu ensino. Essa omissão do ensino do conteúdo da 

combinatória (dada por conta de um aprendizado falho durante a graduação ou do 

ensino básico do professor) contrasta com o que vinha sendo defendido na década 

de oitenta quando discutia-se a necessidade da combinatória (para que 

desenvolvesse o raciocínio combinatório) na sociedade e a inclusão desse conteúdo 

nas propostas curriculares oficiais.  

De acordo com Pelayo-Navarro, Godino e Batanero (1996), estudos realizados 

com estudantes espanhóis que tiveram durante sua vida escolar professores 

despreparados ou professores que omitiram esse ensino, revelaram reflexos dessa 

falta de desenvolvimento do raciocínio combinatório a longo prazo, quando cursavam 

o ensino superior.  

Em particular, a Universidade de Granada, na Espanha, encontrou na tentativa 

de formar estudantes seguros com problemas combinatórios e com um raciocínio 

combinatório desenvolvido. De acordo com Navarro-Pelayo, Godino e Batanero 

(1996), a universidade propôs o ensino de análise combinatória separado dos 

conteúdos curriculares assim, os estudantes aprendem as definições e fórmulas 

combinatórias partindo de problemas combinatórios.  

Porém, esse não é o único problema enfrentado no ensino. Além dos 

obstáculos enfrentados com os professores que não dominam a combinatória, há o 

caso em que eles se propõem a ensinar combinatória porém, não diversificam as 

situações propostas aos estudantes. Deste modo, os futuros professores são 

constantemente colocados frente a problemas muito parecidos e não desenvolvem o 

raciocínio combinatório pois não buscam diferentes soluções à situação proposta.  

Para que se desenvolva esse raciocínio, além de situações cotidianas que são 

solucionadas sem que os estudantes percebam, como a formação de grupos na sala 

de aula, há ainda o desenvolver desse raciocínio a partir de diferentes situações 

propostas no âmbito escolar pelo professor. De acordo com Silva e Pessoa (2015) se 

faz necessário que se ofereçam situações diferentes para a resolução de problemas, 

para que, assim, os estudantes possam fazer reflexões, estabelecendo relações e 

construindo novas aprendizagens. 

Em particular, quando se diz que os estudantes devem desenvolver o raciocínio 

combinatório no ambiente escolar, é preciso levar em consideração a faixa etária 
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deles. Assim, diversas discussões foram realizadas para que se chegasse ao 

consenso sobre qual faixa etária seria a mais propícia. 

De acordo com Roa et al. (1997), Piaget inicialmente admitia que a idade em 

que se alcançava o pensamento formal, deveria ser estendida aos 15-20 anos, 

indicando também o papel que exercia o meio ambiente, as capacidades do sujeito e 

especialização do professor na construção da estrutura de operações formais.  

Anos mais tarde, Piaget e demais pesquisadores realizaram estudos com 

sujeitos abaixo da faixa etária considerada ideal para o aprendizado. Observaram que 

para que eles tivessem condições de desenvolver o raciocínio combinatório bastava 

considerar a faixa etária que cada sujeito se encontrava. Deste modo, a partir de novos 

resultados, Piaget e Inhelder passaram a considerar novas faixas etárias para que 

sujeitos alcançassem o pensamento formal e assim, segundo Azevedo e Borba 

(2013), 

 
Inhelder e Piaget (1976)5 chegaram à conclusão que o desenvolvimento do 
raciocínio combinatório está ligado ao desenvolvimento do pensamento 
lógico-matemático. Estes autores observaram que problemas de combinação 
são resolvidos, de modo sistemático, apenas quando se atinge a faixa dos 
11-12 a 14-15 anos e que permutações e arranjos são resolvidos 
sistematicamente apenas a partir de 15 anos. Verificou-se, portanto, que 
situações combinatórias são dominadas após um longo período de 
desenvolvimento. (AZEVEDO; BORBA, 2013, p. 117). 

 

Mesmo esses estudos considerando novas faixas etárias para o 

desenvolvimento do raciocínio combinatório, alguns autores como por exemplo, 

Marchand (1994) indicaram que um número significativo de sujeitos nunca chegaria a 

essa fase de desenvolvimento.  

No entanto, apesar de pesquisadores como Piaget defenderem que apenas 

quando entram na faixa etária dos onze aos doze anos que os estudantes conseguem 

começar a solucionar problemas propostos que envolvam o raciocínio combinatório, 

há diversas pesquisas recentes sendo realizadas com estudantes que estão abaixo 

dessa faixa etária considerada ideal que vêm mostrando resultados surpreendentes. 

Pessoa e Borba (2009) aplicaram um teste para estudantes da primeira e quarta 

série (atual segundo e quinto ano) envolvendo diferentes tipos de problemas com 

conceitos de produto cartesiano, arranjo, combinação e permutação e analisaram os 

                                                
5 INHELDER, B.; PIAGET, J. Da lógica da criança à lógica do adolescente. São Paulo: Livraria 

Pioneira Editora, 1976. 
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avanços dos estudantes ao longo das séries e verificaram melhores desempenhos 

nas séries posteriores.  

Em Borba (2016) foram defendidas e apresentadas evidências das 

possibilidades de ensinar análise combinatória desde os anos iniciais do ensino 

fundamental e até mesmo na educação infantil. Na mesma pesquisa defende-se que 

é necessária uma conscientização de que os novos estudantes já possuem noções 

intuitivas (a partir de situações cotidianas) e conhecimentos que fazem referência à 

combinatória. Borba ainda defende que os estudantes não apresentavam dificuldades 

em encontrar possibilidades mas, apresentavam dificuldades em esgotar todas as 

possibilidades que possuíam em determinados problemas. Pessoa e Borba (2009) 

argumentam que 

 
Deste modo é possível que o raciocínio combinatório se inicie antes do ensino 
formal e influencie-se por experiências tanto escolares quanto extra-
escolares, nas quais esse raciocínio se faz necessário. Em situações 
cotidianas os alunos são estimulados ao levantamento e à escolha de 
possibilidades, bem como, no estudo de outras áreas da Matemática e de 
outras áreas do conhecimento, o raciocínio combinatório se faz presente e 
pode ser desenvolvido. (PESSOA; BORBA, 2009, p. 107). 
 

Alternativas vêm sendo utilizadas para que o desenvolvimento do raciocínio 

combinatório aconteça antes do ensino formal. Essas alternativas contemplam o uso 

de materiais manipuláveis, o próprio livro didático e também utilização de softwares.  

A utilização do software já vem sendo utilizada por alguns pesquisadores que 

estão em busca de soluções para que o desenvolvimento do raciocínio combinatório 

não seja deixado apenas para o ensino médio. O software Árbol6 foi desenvolvido com 

o intuito de construir árvores de possibilidades e foi descoberto por Juliana Azevedo, 

Débora Costa e Rute Borba (integrantes do grupo GERAÇÃO) a partir da leitura de 

um artigo mexicano7. As autoras conseguiram que fosse disponibilizado a elas o 

software e, na sequência, propuseram que estudantes do quinto ano do Ensino 

Fundamental resolvessem situações propostas envolvendo produto cartesiano, 

combinação e permutação. Segundo Azevedo, Costa e Borba (2011) 

 

                                                
6  O software Árbol não tem livre acesso. As pesquisadoras do grupo GERAÇÃO pediram liberação 

para utilizarem o software nas pesquisas. 
7 Sandoval, I.; Trigueiros, M.; Lozando, D. Uso de un interactivo para el aprendizaje de algunas 

ideas sobre combinatoria en primaria. Anais do XII CIAEM; XII Conferencia Interamericana de 
Educação Matemática, Querétaro, México, 2007. 



29 
 

[...] pode-se concluir que mesmo a partir de um baixo desempenho em 
Combinatória, alunos em período inicial de escolarização, podem ter algumas 
dificuldades superadas a partir de uso de softwares, em particular o Árbol. 
Destaca-se que o software aqui utilizado permitiu que os alunos utilizassem 
uma forma de representação – árvore de possibilidades – na qual puderam 
refletir sobre a estrutura das situações, uma vez que ficaram livres da 
responsabilidade de listar todos os possíveis casos. (AZEVEDO; COSTA; 
BORBA, 2011, p. 10). 

 

As autoras ainda destacaram o papel fundamental que o professor tem ao 

utilizar um software em suas aulas. Segundo elas, o professor precisa conhece-lo 

antes de propor aos estudantes e que domine as ferramentas que esse oferece. 

Quando o professor apresenta domínio da ferramenta utilizada, consegue auxiliar os 

estudantes em possíveis dúvidas e descobertas, promovendo o desenvolvimento do 

raciocínio combinatório.  

A partir dessas possibilidades de ensino, os estudantes têm recursos para 

aprender combinatória, formando uma base para aprendizados posteriores. De acordo 

com Borba (2014) 

 
Embora a Combinatória seja uma temática mais explicitamente trabalhada no 
Ensino Médio, defendemos que o tipo de pensamento envolvido – raciocínio 
combinatório – requer um longo período para o seu desenvolvimento e, 
assim, deve-se começar seu estudo no início da escolarização básica. 
Situações combinatórias simples podem ser trabalhadas, desde a Educação 
Infantil e durante os anos iniciais do Ensino Fundamental, estimulando que 
as crianças pensem em distintas possibilidades. De certa forma, nem sempre 
de modo explícito, tais propostas já estão presentes nos livros didáticos dos 
anos iniciais. (BORBA, 2014, p. 6). 
 

Por fim, pode-se concluir que a combinatória mostrou-se um componente 

importante a ser considerado para que fosse incluída nas propostas oficiais na década 

de oitenta, uma vez que o desenvolvimento do raciocínio combinatório pode estar 

atrelado à situações provindas dela. Problemas foram sendo enfrentados mais tarde 

com o ensino, uma vez que professores despreparados foram à sala de aula lecionar 

tal conteúdo sem estarem confiantes e dominantes e em alguns casos mais graves, 

preferiram omitir o ensino de combinatória por conta da dificuldade que apresentavam 

em entender o próprio conteúdo.  

Porém, não só a formação dos professores teve parte nas dificuldades 

apresentadas. Situações propostas aos estudantes são, por vezes muito parecidas, 

como por exemplo exercícios que perguntam quantas são as opções de se constituir 

uma refeição a partir de determinados alimentos e o próximo exercício varia apenas 
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os tipos de alimentos, fazendo com que os estudantes não desenvolvam o raciocínio 

combinatório e assim, não busquem novas alternativas para solucionar a situação que 

lhes foi proposta.  

Um outro problema também enfrentado, foi a defesa que alguns pesquisadores 

fizeram acerca da faixa etária que julgavam mais adequada para realizar esse ensino. 

Marchand (1994) por exemplo, afirmou que estudantes jamais chegariam a 

desenvolver esse tipo de raciocínio mas, pesquisadoras atuais como as integrantes 

do grupo GERAÇÃO puderam comprovar que estudantes têm capacidade em 

desenvolver o raciocínio combinatório não só no ensino fundamental como na 

educação infantil, conforme Borba (2014).  

Para que o desenvolvimento do raciocínio combinatório aconteça desde os 

anos iniciais da escolarização, uma possibilidade é que a escola através de seus 

educadores busque desenvolver situações de ensino (sejam elas através do livro 

didático, através de software, entre outros) que ajudem o estudante a categorizar 

objetos, compreender essa criação de cada categoria e saber julgar se é cabível as 

respostas que encontrou a situação que foi proposta. Assim, segundo Borba (2014), 

os estudantes têm condições de categorizar objetos e gerar novas categorias, novos 

grupos com os objetos, sem ter especificamente os dados em mãos.  

 

 

2.2  UM OLHAR SOBRE OS DOCUMENTOS CURRICULARES OFICIAIS 
 

Após o levantamento dos motivos que fazem pesquisadores ter o raciocínio 

combinatório como objeto de estudo nos últimos trinta anos, foi necessária também 

uma análise dos documentos oficiais como os Parâmetros Curriculares Nacionais do 

Ensino Fundamental (BRASIL, 1998), as Diretrizes Curriculares Estaduais do Paraná 

(PARANÁ, 2008) e a versão final da Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 

2018) do Ensino Fundamental, visando atingir o objetivo proposto.  
Sabe-se que o ensino organizado em disciplinas, seja ela qual for, tem por 

finalidade preparar o estudante para a sociedade na qual está inserido. Deste modo, 

o ensino da matemática tem como objetivo fazer o estudante, de maneira geral 

segundo Brasil (2016b, p. 28), “Compreender e explicar as relações entre a linguagem 

específica ao contexto de um problema e a linguagem simbólica e formal necessária 
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para sua representação matemática” e também, “Identificar suposições e restrições 

por trás das modelagens e simplificações matemáticas retiradas de um contexto.”. 

Aprender matemática torna-se essencial para a compreensão das informações 

que circulam por todos os lados e acabam influenciando a todos de maneira direta e 

indireta. Saber a fonte dessas informações recebidas assim como filtrá-las, coletá-las 

e analisá-las faz parte da matemática e por isso, torna-se um conteúdo proposto em 

documentos oficiais e consequentemente nos livros didáticos.  

A combinatória nos documentos oficiais não foi incluída simplesmente para 

completá-los como conteúdo. A partir da visão apresentada dos pesquisadores da 

área de combinatória, pode-se desconfiar dos inúmeros motivos - além de mostrar-se 

como um ramo importante da matemática - que a fizeram estar presente nos 

documentos oficiais. 

Em particular, na década de 80, pesquisadores notaram que eram necessárias 

mudanças nos currículos de países do mundo todo e, a análise combinatória estava 

entre os conteúdos que diversos países julgavam necessários ser pertinente ao 

ensino.  

Assim, para o início dessa análise de documentos curriculares oficiais, foi 

necessário tomar conhecimento sobre o documento National Council of Teachers of 

Mathematics (NCTM- Conselho Nacional dos Professores de Matemática) dos EUA, 

de 1989. Esse documento foi um importante norteador para a produção dos 

documentos oficiais brasileiros.  

Em relação à combinatória, há a seguinte afirmação, segundo NCTM (1991), 

 
A estatística e as probabilidades constituem elos importantes com os 
conteúdos de outras áreas, tais como os estudos sociais e as ciências. 
Podem também reforçar a destreza na comunicação, desde que as crianças 
tenham de discutir e descrever suas actividades e suas conclusões. No 
domínio da matemática, estes tópicos envolvem, habitualmente, o uso de 
números, medidas, estimações e resolução de problemas. (NCTM, 1991, p. 
66).       

 

A análise combinatória estava sendo vislumbrada como um ramo da 

matemática que precisava estar presente nos documentos pois ela é capaz de fascinar 

os estudantes e, desenvolver ou aplicar diversos conceitos. Essa presença se faz 

necessária uma vez que a partir dela, é possível modelar não só problemas 

matemáticos como é possível também, modelar problemas de demais áreas do 

conhecimento.  
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A probabilidade como ramo matemático que trabalha de forma indireta 

conceitos de combinatória (por exemplo, na contagem de elementos para formação 

de um espaço amostral) também ganha espaço no documento americano. Este último, 

defende que o currículo deve explorar a probabilidade em situações do mundo real e, 

que os estudantes dos atuais sexto ao nono ano sejam capazes de realizar as 

seguintes ações, segundo NCTM (1991): 

 
 Modelem situações imaginando e conduzindo experiências ou simulações 

para determinar probabilidades; 
 Modelem situações construindo um espaço de amostra para determinar as 

probabilidades; 
 Apreciem o poder da utilização de um modelo de probabilidade ao comprar 

resultados experimentais com os valores esperados matematicamente; 
 Façam previsões baseadas em probabilidades experimentais ou teóricas; 
 Comecem a apreciar o uso cada vez mais extenso das probabilidades no 

mundo real. (NCTM, 1991, p. 129). 
 

Além disso, há também a constatação de que esse ensino não deve ser 

realizado com foco na aplicação de fórmulas. Os estudantes devem fazer 

investigações e fazer simulações envolvendo probabilidades; devem conversar acerca 

de seus resultados e experiências para prever acontecimentos e modelar situações. 

Já para estudantes de anos posteriores, a proposta foi realizada de maneira 

diferenciada. De maneira geral nesses anos de escolaridade (atual ensino médio), os 

estudantes devem fazer uso de suas experiências de anos anteriores, em que 

utilizaram simulações e experimentos probabilísticos, para aprimorar sua intuição. 

Segundo o NCTM (1991), essa mudança esperada na matemática não poderia 

ser realizada de maneira mecânica e nem de maneira linear. No lugar de um ensino 

mecânico, profissionais da escola deveriam discutir e trabalhar em prol da mudança. 

O próximo passo esperado após a mudança consciente dos próprios educadores, era 

o desenvolvimento profissional dos professores. Esse desenvolvimento não deveria 

ser realizado pelo profissional que não apresentasse uma necessidade pessoal pois, 

entende-se que esse profissional não estava motivado para realizar a mudança 

matemática que se esperava. 

A partir do documento oficial americano (NCTM) e considerando a grande 

influência que esse documento teve na formação dos documentos oficiais brasileiros, 

serão realizadas as análises dos documentos oficiais brasileiros.  

A título de esclarecimento, em cada documento a ser analisado, as diferentes 

subáreas da matemática (como álgebra, tratamento da informação, por exemplo) são 
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denominadas de maneiras diferentes de acordo com a época em que foi elaborado e, 

de acordo a escolha pessoal do autor do respectivo documento.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais denominam essas subáreas da 

matemática como ‘Bloco Estruturante’. Já as Diretrizes Curriculares Estaduais do 

Paraná chamam de ‘Conteúdo Estruturante’. Na Base Nacional Comum Curricular são 

chamados de ‘Unidade Temática’.  

Em particular, o movimento de inclusão das situações que exigiam o raciocínio 

combinatório foi apresentado nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 

Fundamental (BRASIL, 1998). Estes Parâmetros trazem a combinatória como parte 

integrante do Bloco Estruturante ‘Tratamento da Informação’, pois é necessário que o 

estudante saiba tratar as informações que recebe e que também repassa. Nesse 

sentido, deve aprender no ambiente escolar os conteúdos de combinatória, 

probabilidade, etc. Conforme Brasil (1998): 

 
Relativamente 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 sua aplicação no cálculo de probabilidades. 
(BRASIL, 1998, p. 52). 
 

Este documento ainda indica que no terceiro ciclo (estudantes entre onze e 

doze anos; hoje, sexto e sétimo ano) o ensino da combinatória visa o 

desenvolvimento: 

  

- Do raciocínio combinatório, estatístico e probabilístico, por meio da 
exploração de situações de aprendizagem que levem o aluno a: 
* coletar, organizar e analisar informações, construir e interpretar tabelas e 
gráficos, formular argumentos convincentes, tendo por base a análise de 
dados organizados em representações matemáticas diversas; 
* resolver situações-problema que envolvam o raciocínio combinatório e a 
determinação da probabilidade de sucesso de um determinado evento por 
meio de uma razão. (BRASIL, 1998, p. 65). 
 

 Há nos Parâmetros Curriculares Nacionais a preocupação para que o 

estudante aprenda a combinatória e utilize-a nas situações em que há necessidade 

de resolver um problema de ordem prática. Referente ao terceiro e quarto ciclo, hoje 

sexto ao nono ano, nota-se essa preocupação em problemas associados à ideia de 

combinatória. 
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Exemplo: Lancei dois dados: um vermelho e um azul. Quantos resultados 
diferentes é possível encontrar? A combinatória também está presente em 
situações relacionadas com a divisão: No decorrer de uma festa, foi possível 
formar 12 casais diferentes para dançar. Se havia 3 moças e todas elas 
dançaram com todos os rapazes, quantos eram os rapazes? 
Nesse caso trata-se de uma situação em que é necessário determinar a 
quantidade de elementos de uma coleção finita, organizada de uma 
determinada maneira - contagem dos casos possíveis. Em princípio, 
problemas como este podem ser resolvidos sem que seja necessário fazer 
nenhum cálculo, uma vez que a solução pode ser obtida pela contagem direta 
das possibilidades. Nesse caso, o objeto da aprendizagem é a descoberta de 
um procedimento, como a construção de uma tabela de dupla entrada ou de 
um diagrama de árvore que assegure a identificação de todos os casos 
possíveis. (BRASIL, 1998, p. 111). 
 

Este documento, assim como o NCTM, apresenta o quanto os problemas 

associados à combinatória auxiliam não só o estudante a argumentar e organizar 

dados matematicamente mas, também em outras áreas de conhecimento. Conforme 

Brasil (1998), 

 
A exploração dos problemas de contagem levará o aluno a compreender o 
princípio multiplicativo. Tal princípio está quase sempre associado a 
situações do tipo: Se cada objeto de uma coleção A for combinado com todos 
os elementos de uma coleção B, quantos agrupamentos desse tipo pode-se 
formar? 
Além disso, o emprego de problemas envolvendo combinatória leva o aluno, 
desde cedo, a desenvolver procedimentos básicos como a organização dos 
dados em tabelas, gráficos e diagramas, bem como a classificação de 
eventos segundo um ou mais critérios, úteis não só em Matemática como 
também em outros campos, o que reforça a argumentação dos defensores 
de seu uso desde as séries iniciais do ensino fundamental. (BRASIL, 1998, 
p. 137). 
 

Assim, finaliza-se a análise do conteúdo de combinatória nos PCN. 

Compreende-se que o desenvolvimento do raciocínio combinatório foi sendo 

considerado a partir das necessidades práticas dos estudantes. Deste modo, a 

importância foi se tornando tamanha que se fez presente primeiramente no NCTM 

(1991) que serviu como fonte inspiradora para os Parâmetros Curriculares Nacionais 

conforme apresentado.  

A combinatória também será analisada no documento oficial das Diretrizes 

Curriculares Estaduais do Paraná. Em particular, esse conteúdo aparece nas 

Diretrizes com grande importância pois está compreendida como ‘Conteúdos 

Estruturantes’ e, conforme Paraná (2008), 

 
Entende-se por Conteúdos Estruturantes os conhecimentos de grande 
amplitude, os conceitos e as práticas que identificam e organizam os campos 
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de estudos de uma disciplina escolar, considerados fundamentais para a sua 
compreensão. Constituem-se historicamente e são legitimados nas relações 
sociais. Os Conteúdos Estruturantes propostos nestas Diretrizes 
Curriculares, para a Educação Básica da Rede Pública Estadual, são:  
• Números e Álgebra  
• Grandezas e Medidas  
• Geometrias  
• Funções  • Tratamento da Informação  
(PARANÁ, 2008, p. 25). 
 

Fazendo analogia com os Parâmetros Curriculares Nacionais, observa-se que 

nas Diretrizes a análise combinatória também é pertinente ao ‘Tratamento da 

Informação’. De acordo com Paraná (2008, p. 60): “O Tratamento da Informação é um 

conteúdo estruturante que contribui para o desenvolvimento de condições de leitura 

crítica dos fatos ocorridos na sociedade e para interpretação de tabelas e gráficos.”.  

Nota-se uma similaridade de como a combinatória é tratada nos Parâmetros e 

na Diretrizes. Em ambos documentos oficiais há uma preocupação no ensino deste 

conteúdo uma vez que este, lida com as informações que o cidadão recebe e como 

irá estruturá-la para realizar uma interpretação de maneira organizada e como pode 

representá-la. Segundo Paraná (2008), 

 
Estudos desenvolvidos por Leibniz, para encontrar um método pelo qual 
fosse possível abstrair conhecimentos para compreender o universo, 
conduziram a produção de novos conhecimentos matemáticos, tais como as 
permutações e combinações, constituindo a análise combinatória (PARANÁ, 
2008, p. 60). 

 

Ainda no documento das Diretrizes Curriculares Estaduais do Paraná, o ensino 

da combinatória é proposto em etapas (ou ciclos), apresentando importância gradativa 

conforme o estudante avança de ano na vida escolar. 

 De acordo com a análise realizada nesse documento, pôde-se notar que na 

etapa referente ao ensino fundamental tem-se apenas noções de análise 

combinatória, ou seja, não é indicado que nessa etapa de ensino que o estudante 

aprenda mais profundamente esse conteúdo. Em particular, no ensino fundamental, a 

análise combinatória faz-se presente no nono ano, de acordo com o quadro que 

segue:  
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QUADRO 1 - PROPOSTA DAS DIRETRIZES AO NONO ANO 

 
 

FONTE: Diretrizes Curriculares Estaduais do Paraná (2008, p. 80). 
 
 
De acordo com o QUADRO 1, espera-se que um estudante do nono ano seja 

capaz de desenvolver o raciocínio combinatório aplicando o princípio multiplicativo. E, 

apenas na etapa que refere-se ao ensino médio, tem-se a análise combinatória sendo 

desenvolvida através de interpretação de dados e análises realizadas com os mesmos 

dados. De acordo com Paraná (2008), 

 
No Ensino Médio, o conhecimento denominado Tratamento da Informação é 
um meio para resolver problemas que exigem análise e interpretação. Trata 
de problemas de contagem que exigem cálculos elaborados e engloba uma 
grande variedade de técnicas de resolução, tal como a análise combinatória, 
que abrange arranjos, permutações e combinações. (PARANÁ, 2008, p. 61). 

 

 Assim, problemas que exigem um raciocínio mais elaborado, são propostos aos 

estudantes de anos posteriores, para que esse desenvolva uma forma de chegar a 

solução. O QUADRO 2, ilustra a proposta das DCE acerca do ensino de combinatória 

para o ensino médio.  
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QUADRO 2 - PROPOSTA DAS DIRETRIZES AO ENSINO MÉDIO 

 
 

FONTE: Diretrizes Curriculares Estaduais do Paraná (2008, p. 81). 
 
 

Além da interpretação dos dados, espera-se que um estudante do ensino médio 

seja capaz de recolhê-los, analisá-los e que esses procedimentos deem condições 

para que os estudantes sejam capazes de realizar uma leitura crítica dos mesmos. 

Nota-se que não se fala em arranjo, permutação e combinação para o ensino médio. 

Assim, considerando a análise realizada, conclui-se que as Diretrizes Curriculares 

Estaduais do Paraná apresentam a importância desse conteúdo visto que leva à 

produção de novos conhecimentos. 
Atualmente, os Parâmetros Curriculares Nacionais não se apresentam como 

documento norteador do ensino no país visto que, tem-se um novo documento oficial 

que foi formulado durante o ano de 2017 e homologado em 2018: a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC). 

Conforme dito anteriormente, na BNCC as subáreas da matemática são 

denominadas de 'Unidades Temáticas’. Em particular, a combinatória não faz parte da 

Unidade Temática ‘Tratamento da Informação’ como se faz presente nos PCN  e nas 

DCE. No entanto, a BNCC deixa claro que um conteúdo pode fazer parte de diferentes 

Unidades Temáticas e que elas devem conversar entre si; cada uma delas não deve 

ser vista como caixinhas fechadas que detém certos conceitos matemáticos. Assim, 

segundo o documento referido, 

 
Os problemas de contagem, por exemplo, devem, inicialmente, estar restritos 
àqueles cujas soluções podem ser obtidas pela descrição de todos os casos 
possíveis, mediante a utilização de esquemas ou diagramas, e, 
posteriormente, àqueles cuja resolução depende da aplicação dos princípios 
multiplicativo e aditivo [...] (BRASIL, 2018, p. 273). 
 

Antes de iniciar a análise sobre o que a BNCC traz em relação ao ensino de 
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combinatória, vale ressaltar que a mesma considera que 

 
[...] é imprescindível levar em conta as experiências e os conhecimentos 
matemáticos já vivenciados pelos alunos, criando situações nas quais 
possam fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e 
qualitativos da realidade, estabelecendo inter-relações entre eles e 
desenvolvendo ideias mais complexas. (BRASIL, 2018, p. 296). 

 

Essa afirmação gerou uma curiosidade antes de iniciar a análise propriamente 

dita do que vem sendo proposto ao sexto ano e, uma leitura curiosa foi realizada sobre 

o que está proposto ao quinto ano. Ao estudante do quinto ano do ensino fundamental, 

é proposto que aprenda problemas de combinação, segundo Brasil (2018, p. 292) “Se 

cada objeto de uma coleção A for combinado com todos os elementos de uma coleção 

B, quantos agrupamentos desse tipo podem ser formados?”.  

Outro fato curioso que foi despertado no momento em que o trecho anterior foi 

encontrado, é que essa mesma afirmação também foi realizada nos PCN. Esse fato 

revela que a Base Nacional Comum Curricular faz uma releitura dos PCN. De maneira 

geral, segundo Brasil (2018) espera-se, em relação a combinatória, que o estudante 

do quinto ano seja capaz de 

 
Resolver e elaborar problemas simples de contagem envolvendo o princípio 
multiplicativo, como a determinação do número de agrupamentos possíveis 
ao se combinar cada elemento de uma coleção com todos os elementos de 
outra coleção, por meio de diagramas de árvore ou por tabelas. (BRASIL, 
2018, p. 293). 

 

A partir dessa descoberta que o conteúdo vem sendo abordado desde os anos 

iniciais, iniciou-se a análise para os anos finais do ensino fundamental. Nos anos 

finais, segundo Brasil (2018, p. 272), “A progressão dos conhecimentos se faz pelo 

aprimoramento da capacidade de enumeração dos elementos do espaço amostral, 

que está associada, também, aos problemas de contagem.”.  

Assim, no sexto ano notou-se a combinatória na Unidade Temática 

denominada  ‘Probabilidade e estatística’. Para esse ano de ensino, a combinatória 

aparece de forma tímida uma vez que espera-se que o estudante saiba realizar o 

cálculo de probabilidades de um determinado evento. Ou seja, a combinatória não 

apresenta-se como conteúdo por si só; aparece como coadjuvante no ensino de 

probabilidades.  

No sétimo ano a análise é similar ao sexto ano já que, a combinatória aparece 
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entre conceitos de probabilidades quando pede-se para o estudante determinar o 

espaço amostral de um evento.  

No oitavo ano, o conteúdo em questão ganha espaço. Dentro da Unidade 

Temática ‘Números’, de acordo com Brasil (2018, p. 311), espera-se que o estudante 

seja capaz de “Resolver e elaborar problemas de contagem cuja resolução envolva a 

aplicação do princípio multiplicativo.” E também, segundo Brasil (2018, p. 313) 

“Calcular a probabilidade de eventos, com base na construção do espaço amostral, 

utilizando o princípio multiplicativo, e reconhecer que a soma das probabilidades de 

todos os elementos do espaço amostral é igual a 1.”. 

A análise da Base Nacional Comum Curricular é finalizada com a carência da 

análise combinatória no último ano do ensino fundamental (nono ano).  Assim, pôde-

se analisar o processo de como a combinatória tornou-se uma peça fundamental nos 

currículos oficiais brasileiros a partir do NCTM (1991). Ela apresenta-se em 

documentos brasileiros como Diretrizes Curriculares Estaduais do Paraná, 

Parâmetros Curriculares Nacionais e Base Nacional Comum Curricular.  

Entende-se que as análises dos documentos curriculares satisfaz em parte o 

objetivo da pesquisa porque elas trazem consigo caracterizações do raciocínio 

combinatório como objeto de ensino. Uma vez compreendidos os motivos e o modo 

de como a combinatória está sendo proposta, é necessário analisar o documento que 

norteia a produção do livro didático que é um dos elos entre documentos oficiais e o 

professor em sala de aula. 

Deste modo, foi analisado o edital que apresenta com clareza o que deve ser 

proposto através dos livros didáticos para o ensino de matemática. O edital do Plano 

Nacional do Livro Didático (PNLD) de 2017 também tornou-se peça fundamental no 

ensino brasileiro.  

Este edital é um documento disponível para consulta acerca dos princípios e 

critérios de avaliação das coleções de livros didáticos. As coleções são enviadas 

pelas editoras para análise e posteriormente aguarda-se a aprovação para serem 

utilizadas pelas escolas do país.  

O conteúdo de combinatória, segundo o edital do PNLD 2017, por ser um 

conteúdo mais próximo da contagem está incluso no campo ‘Números e Operações’. 

De maneira sucinta, o ensino de combinatória, que é introduzido a partir do 

princípio multiplicativo, é explicitado da seguinte maneira segundo Brasil (2016),  
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O princípio multiplicativo, importante para a abordagem inicial da 
combinatória, é usualmente apresentado apenas como uma das 
interpretações da operação de multiplicação e poucas vezes é retomado 
posteriormente. (BRASIL, 2016, p. 25). 

 

A partir dessa única abordagem dada à combinatória pelo Ministério da 

Educação (MEC) através do guia do PNLD 2017, revela-se uma omissão em relação 

ao seu ensino. Assim, os livros didáticos que são candidatos à aprovação não 

precisam necessariamente abordar a combinatória, já que o próprio guia afirma que 

o princípio multiplicativo raramente é retomado em anos posteriores.  

 O edital do PNLD 2017 contempla também uma resenha de cada coleção 

inscrita para análise e aprovação e, quais critérios a fizeram ser selecionada. Em 

particular, nesta pesquisa será relatada a presença ou a ausência da combinatória 

nas três coleções selecionadas (do sexto ao nono ano) de livros didáticos. A análise 

das coleções de ensino será realizada no Capítulo 6. 

As ações metodológicas que vão ao encontro do objetivo da pesquisa, estão 

definidas no próximo capítulo.  
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3 METODOLOGIA 
 

A partir da motivação que levou a essa pesquisa, foi necessário compreender 

o movimento do ensino do raciocínio combinatório. Foi então realizado um 

levantamento de como pesquisadores da área, bem como os documentos curriculares 

oficiais compreendem o que vem sendo chamado de raciocínio combinatório.  

Assim, de acordo com as considerações realizadas no Capítulo 2, foram 

traçadas as ações metodológicas para que o objetivo desta pesquisa fosse atingido. 

O objetivo da pesquisa é observar e investigar as relações que podem ser 

estabelecidas entre o movimento histórico e lógico do raciocínio combinatório e a 

organização do seu ensino, considerando as situações propostas em livros didáticos.  

A partir do objetivo proposto, tem-se que essa é uma pesquisa documental e 

ainda, como perfaz uma pesquisa do campo educacional, possui várias vertentes para 

investigações. Segundo Cedro e Nascimento (2017)  

 
Atualmente, presenciamos na pesquisa educacional diferentes formas para o 
desenvolvimento das investigações, que vão desde experimentos 
controlados em laboratórios, passando pelas observações participantes na 
pesquisa-ação, até estudos históricos sobre a organização da escola. Essas 
metodologias têm sido compreendidas e fundamentadas em diferentes 
perspectivas de pesquisa (tais como as tradições qualitativas e quantitativas) 
[...]. (CEDRO; NASCIMENTO, 2017, p. 14). 

 

Este trabalho, em particular, contemplará uma metodologia qualitativa com o 

posicionamento teórico da Teoria Histórico-Cultural que tem seu método de 

investigação fundamentado no materialismo histórico-dialético. De acordo com Cedro 

e Nascimento (2017, p. 23) “em outros termos, a metodologia qualitativa fundamenta-

se em um método de investigação, razão pela qual se configura como uma abordagem 

teórica e metodológica, e não simplesmente como um conjunto de técnicas 

investigativas.”. 

Adotou-se como base teórica desta pesquisa os fundamentos da Teoria 

Histórico-Cultural, considerando como ocorre o processo de formação de conceitos a 

partir de Oliveira (1997) e Vygotsky (2001); da Teoria da Atividade segundo Leontiev 

(1988); e da Atividade Orientadora de Ensino a partir de Moura et al. (2010).  Esses 

referenciais auxiliarão na compreensão e organização do ensino do raciocínio 

combinatório explicitando o movimento desse ramo da matemática. 

Deste modo, para além da compreensão que trazem os pesquisadores sobre o 



42 
 

ensino de análise combinatória e sobre o raciocínio combinatório e também, além da 

compreensão do ensino de análise combinatória nos documentos curriculares oficiais 

como Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), Diretrizes Curriculares 

Estaduais do Paraná (PARANÁ, 2008) e a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 

2018), para atingir o objetivo proposto foram traçadas algumas ações metodológicas. 

A primeira ação foi a escolha das coleções de livros didáticos de matemática 

dos anos finais do ensino fundamental aprovados pelo Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD) de 2017 a serem analisados. A descrição minuciosa de cada coleção 

será realizada no Capítulo 6.  

A segunda ação constituiu-se de uma seleção das situações de ensino 

apresentadas nos livros didáticos. Para que fosse realizada com rigor esta seleção, 

foi necessário estabelecer sinais (como por exemplo, encontrar a palavra combinatória 

no título de um capítulo) para que nenhuma situação proposta de ensino envolvendo 

a combinatória ou o raciocínio combinatório, fosse descartada. As análises realizadas 

nessa ação metodológica, não perfazem as análises da pesquisa de modo geral. 

Compreende-se que os sinais são prévios e foram estabelecidos com o intuito de 

nortear as buscas das situações de ensino nos livros didáticos.  

Já a terceira ação foi organizada com o reconhecimento dos indícios que serão 

apresentados durante o movimento histórico e lógico no Capítulo 4. Esse par dialético 

‘histórico e lógico’ é um dos pares dialéticos presentes na Teoria Histórico-Cultural.  

Para esta pesquisa optou-se por realizar estudos acerca do movimento 

histórico e lógico da combinatória, pois entende-se que é necessária a compreensão 

das necessidades de diversas civilizações em entender combinatória para que ela se 

tornasse presente nos currículos. De acordo com Cedro e Nascimento (2017), para 

que o sujeito atinja uma capacidade maior de compreensão de conceitos, é preciso 

ter conhecimento desse movimento histórico e lógico dos conceitos e também, as 

ações realizadas pelas novas gerações para a apropriação desses conceitos. 

A partir da seleção das situações de ensino envolvendo combinatória, foram 

contabilizados os sinais presentes nelas sendo possível fazer uma prévia análise. 

Porém, somente a partir dos indícios estabelecidos no movimento histórico e lógico, 

foi possível iniciar a análise.  

Para a análise, algumas situações de ensino foram selecionadas ao acaso. Em 

cada situação foram identificados quais indícios estavam presentes e foi feita uma 

análise propositiva contemplando mais indícios para a situação selecionada. Entende-
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se que, considerando os fundamentos teóricos que conduzem a pesquisa essas 

propostas indicadas para o aprofundamento de situações de ensino selecionadas a 

partir do livro didático, favorecem o desenvolvimento do raciocínio combinatório dos 

estudantes. 

 Os referenciais teóricos que serviram como pressupostos para este trabalho, a 

Teoria da Atividade, Teoria Histórico-Cultural e a Atividade Orientadora de Ensino 

trazem justificativas da importância das situações de ensino que são planejadas e 

aplicadas pelos educadores aos estudantes. O estudo de tais teorias realizaram-se a 

partir de leituras de textos, artigos, livros e, as compreensões foram sendo construídas 

não só individualmente, mas também com as discussões realizadas durante os 

encontros do grupo de estudos.  

Nota-se que reconhecendo essas teorias, as atividades desenvolvidas e 

propostas tornam-se fundamentadas e significativas aos estudantes, pois há um 

objetivo a ser atingido a partir delas. Estes elementos teóricos serão explicitados no 

próximo capítulo.  



44 
 

4 OS CONCEITOS CIENTÍFICOS RECONHECIDOS NO MOVIMENTO 
HISTÓRICO E LÓGICO 

 

Considerando o objetivo e todas aquelas indagações iniciais que levaram a 

essa pesquisa, entende-se que um fator crucial para encontrar as devidas respostas, 

é entender como o estudante se apropria de conceitos. Assim, para compreender a 

necessidade da apropriação dos conceitos científicos reconhecidos no movimento 

histórico e lógico, é necessário entender sobre o psiquismo humano. Dessa forma, é 

possível reconhecer os elementos da Teoria Histórico-Cultural no ensino do raciocínio 

combinatório, considerando que há a necessidade da apropriação destes conceitos 

pelos indivíduos.  

Conforme Vygotsky (2001), os conceitos são entendidos como uma 

generalização, como atos de pensamento, como significado de uma palavra e 

entende-se também que a formação de conceitos possui algumas fases. Há uma fase 

denominada de sincrética, quando a criança associa os objetos aos “montes”, tudo se 

relaciona a tudo e a nada ao mesmo tempo.  

Há na sequência uma fase denominada de pensamento por complexos, onde 

todas as qualidades dos objetos são funcionalmente equivalentes, ou seja, a criança 

consegue associar os objetos como os adultos relacionam as pessoas pelo 

sobrenome da família, por exemplo. Essa fase é um salto muito grande com relação 

à primeira fase.  

Já em outra fase, tem-se a presença dos cinco complexos (estágios do 

pensamento da criança), que são aqueles em que não há unidade lógica. Durante o 

quinto complexo, por exemplo, a criança desenvolve o pseudo-conceito que é um elo 

entre o pensamento por complexos (pensamento das crianças) e o pensamento por 

conceitos (pensamento dos adultos). Essa transição do pensamento por complexos 

para o pensamento por conceitos é imperceptível no desenvolvimento da criança e é 

ele quem caracteriza o desenvolvimento intelectual da criança.  

Porém, muito antes da compreensão dos conceitos, há o desenvolvimento do 

pensamento e da linguagem que seguem seus próprios caminhos. Oliveira (1997) faz 

uma reflexão acerca da comunicação entre os primatas, e nota que o intelectual deles 

independe da linguagem e o caminho inverso da linguagem independente do 

pensamento também existe. Na espécie humana a linguagem e o pensamento andam 

em linhas paralelas mas, em determinados momentos se interceptam e é nesse 
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momento que a comunicação é desenvolvida de acordo com a cultura em que o 

indivíduo está inserido.  

Assim, o processo de desenvolvimento psíquico de cada indivíduo tem seu 

início por meio de elementos e de acontecimentos considerando a riqueza histórica 

da sociedade em que está inserido. A cultura é a influência responsável pela evolução 

do psiquismo humano, ou seja, pelas apropriações e pelas objetivações realizadas 

pelo ser humano em momentos históricos. Nesse sentido da evolução do psiquismo 

humano, a atividade humana também revela seu papel fundamental.  

Leontiev (1978) analisa a atividade tendo em seu fundamento principal o 

caráter ontológico do trabalho. É o trabalho que permite ao ser humano ter as 

condições objetivas de se humanizar, por meio da transformação da natureza para 

seu proveito. Deste modo, o sujeito é capaz de realizar a construção de 

objetos/instrumentos e de procedimentos que são apropriados pelos seres humanos, 

com a intenção de possuir condições materiais e espirituais com vistas de saciar as 

suas necessidades, ou seja, é a partir da atividade que se explica o processo de 

mediação entre o homem e a realidade.  

Tomando a atividade como eixo principal, a Teoria da Atividade proposta por 

Leontiev (1903- 1979) surge como um desdobramento da Teoria Histórico-Cultural 

desenvolvida inicialmente por Vigotsky. 

Conforme Oliveira (1997), em particular, no âmbito escolar é necessária a 

conexão entre o pensamento e a linguagem para a comunicação acontecer uns com 

os outros e conseguir de maneira clara, compreender o que o outro diz para que se 

aprenda/ensine algo. A atividade é compreendida como um conjunto de ações que 

são despertadas por motivos, mas não se reduz a elas.  
Nesse sentido, Leontiev (1978) compreende que a atividade de estudo é a 

atividade dominante em um sujeito em idade escolar, ela determina o 

desenvolvimento do psiquismo. Conforme, Panossian (2008), 

 
A atividade pode ser entendida como um processo psicológico que satisfaz 
uma necessidade do homem na sua relação com o mundo. A atividade de um 
sujeito é desencadeada por um motivo que é sempre direcionado a um objeto. 
Nem por isso a relação entre motivo e objeto é imediata e, por isso, formam-
se outras estruturas de atividades mais complexas. (PANOSSIAN, 2008, p. 
26). 
 

Essa atividade de estudo é compreendida por três ações. Para Davidov (1988), 
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a unidade fundamental da atividade de estudo é, a tarefa de estudo pois, é a partir da 

compreensão dela que a criança fará generalizações teóricas; na sequência há as 

ações de estudo, onde a criança é capaz de fazer relações entre aprendizados e 

internalizar procedimentos; e por fim, a terceira e última ação da atividade de estudo 

é a auto avaliação e regulação que garante ao sujeito o quanto ele progrediu desde o 

início do processo. Segundo Moura et al (2010) é a partir dessas três ações que 

compõem a atividade de estudo que o sujeito consegue se apropriar de conceitos 

construídos de forma intencional e sistematizada e, consegue desenvolver-se 

intelectualmente com vistas ao pensamento teórico. 

Nesse sentido, a atividade de ensino é a atividade do professor. Assim a partir 

da organização do professor é que o processo educativo escolar se constitui como 

atividade para o professor e para o estudante pois, a atividade deve gerar no 

estudante um motivo especial que é estudar e aprender teoricamente acerca da 

realidade.  

No entanto, não é apenas a partir dessa organização da atividade que o 

estudante passa a desenvolver-se psiquicamente. Para que se tenha o 

desenvolvimento psíquico, o sujeito precisa participar de atividades coletivas o que 

lhe trará novas necessidades e com isso, será exigido do estudante novas ações. É a 

partir dessas novas ações que o sujeito terá um ensino significativo.  

Esse processo que torna-se um desafio para o professor (desenvolver 

atividades orientadoras de forma a promover a aprendizagem) relaciona-se com a 

atividade que para o professor é o trabalho de ensinar e para o estudante é o estudo.  

O professor é quem potencializa relações com o estudante e para o estudante, 

as quais ele não alcançaria de maneira espontânea e, de acordo com Oliveira (1997) 

 
Do mesmo modo, quando um aluno recorre ao professor (ou aos pais, em 
casa) como fonte de informação para ajudá-lo a resolver algum tipo de 
problema escolar, não está burlando as regras do aprendizado mas, ao 
contrário, utilizando-se de recursos legítimos para promover seu próprio 
desenvolvimento. (OLIVEIRA, 1997, p. 64). 

 

Entende-se que o ensino realizado nas escolas pelos professores visa a 

aproximação do estudante com o conhecimento e é nesse movimento que se faz 

necessário que o educador compreenda que seu objeto de ensino deve tornar-se 

objeto de aprendizagem. Segundo Moura et al. (2010) para a Teoria Histórico-Cultural, 

essa transição do objeto de ensino para objeto de aprendizagem só é possível se o 
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objeto se constituir para os estudantes como uma necessidade. Assim, se na atividade 

a necessidade se materializa no objeto, tornando-o motivo da atividade, o mesmo 

acontece na atividade de aprendizagem. Davidov (1988) defende que a atividade de 

estudo incentiva os estudantes a compreender conhecimentos teóricos, os motivos, e 

incentiva os estudantes a compreender o processo de produção do conhecimento por 

meio das ações de estudos.  

De acordo com Moura et al. (2010), Davidov (1930- 1998)8 considera que desde 

o início da vida escolar, o ensino deve garantir também a apropriação teórica da 

realidade e essa é a essência do ensino.  

Para o mesmo autor, a apropriação do conhecimento científico torna o 

estudante capaz de compreender a realidade do mundo em que está inserido, ou seja, 

permite a transformação da forma e do conteúdo de seu pensamento. Essa 

transformação de conhecimento científico, mediado pelo educador para o 

conhecimento escolar, não garante que ocorra o desenvolvimento do pensamento do 

estudante. Nesse sentido, se torna indispensável compreender o sentido lógico e 

teórico dos processos do pensamento, seja ele o pensamento empírico ou o 

pensamento teórico.  

Segundo Davidov (1982) em primeiro lugar, é preciso levar em consideração 

as generalizações que o sujeito fará sobre determinado conceito. No caso do 

pensamento empírico, esse é um procedimento que parte do particular para o geral, 

ou seja, é a partir das observações individuais que o sujeito fará abstrações e relações 

com qualquer outro objeto. De um modo geral, esse processo que parte da 

comparação, passa pela análise, pressupõe uma síntese e por fim, uma generalização 

é o que se define como pensamento empírico. Segundo Moura (2010), 

 
O pensamento empírico possibilita ao sujeito uma atividade cognitiva que lhe 
assegure a separação dos atributos dos objetos ou fenômenos e sua 
designação, incluindo aí aqueles que em determinado momento não são 
possíveis de serem observados e que somente podem ser reconhecidos 
indiretamente por meio de deduções. (MOURA, 2010, p. 73). 

 

O pensamento empírico é elaborado mediante a observação e comparação de 

objetos valorizando assim, as propriedades do mesmo. Além disso, o tipo de 

generalização feita nesse tipo de pensamento é uma generalização formal das 

                                                
8 Vasili Davidov (psicólogo russo) de maneira geral foi um continuador dos estudos de Vigotski e da 

psicologia marxista. 
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propriedades que o objeto apresenta, e assim é possível classificar objetos 

específicos dentro de classes formais. Essa classe formal é análoga as propriedades 

do objeto observado.  

Já o pensamento teórico, diferentemente do pensamento empírico, apresenta 

como conteúdo a própria existência do ser. O pensamento teórico não trabalha com 

representações gerais mas sim com um modo de atividade psíquica do sujeito que 

permite a ele a reprodução do objeto idealizado e como consequência ativa o seu 

sistema de relações, ou seja, estabelece ligação entre o geral e o particular. Assim, 

segundo Moura et al. (2010), expressar um objeto ou um fenômeno na forma de um 

conceito, significa compreender a sua essência, que vai além da observação de suas 

propriedades e fenômenos singulares. Nas palavras do autor, 

 
Resumidamente, as principais características dos conhecimentos teóricos 
são: transformação do saber em teoria desenvolvida mediante dedução e 
explicação, [...], relação entre o geral e o particular; e representarem a relação 
entre as propriedades do objeto e suas relações internas. (MOURA, 2010, p. 
75).  

 

Por fim, o pensamento teórico no ensino, segundo Davidov (1982), é o 

pensamento que constitui o objetivo principal da atividade de ensino uma vez que ele 

que fornece condições para o desenvolvimento psíquico da criança. Já o pensamento 

empírico, segundo Moura et al. (2010) não fornece elementos para a criação de novos 

conhecimentos por parte do sujeito. As limitações do pensamento empírico ficam 

claras pois ao unir objetos e fenômenos com características semelhantes, o sujeito 

não consegue fazer relações com outras características. Nesse sentido, é que se têm 

o desafio para o educador em realizar uma organização do ensino que não se limite 

ao pensamento empírico.  

Assim é que Moura (2010) propõe o conceito de Atividade Orientadora de 

Ensino (AOE). Segundo Moura et al. (2010), 

 
Na AOE, ambos, professor e aluno, são sujeitos em atividade e como sujeitos 
se constituem como indivíduos portadores de conhecimentos, valores e 
afetividade que estarão presentes no modo como realizarão as ações que 
têm por objetivo um conhecimento de qualidade nova. Tomar consciência de 
que sujeitos em atividade são indivíduos é primordial para considerar a 
Atividade Orientadora de Ensino como um processo de aproximação 
constante do objeto: o conhecimento de qualidade nova. A atividade assim, 
só pode ser orientadora. (MOURA et al; 2010, p. 218). 
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As ações do professor para realizar uma AOE devem ser organizadas 

objetivando fornecer aos sujeitos a apropriação de conhecimentos e das experiências 

histórico-culturais. De acordo com Moura et al. (2010), de fato as experiências 

humanas são vastas e tentar ensinar todo conhecimento aos estudantes seria tarefa 

impossível, assim, é preciso ensinar aos sujeitos a utilização e criação do 

conhecimento, um modo de generalização de acesso, o que se torna viável quando 

considera-se a formação do pensamento teórico. Nesse sentido, se evidencia a 

qualidade de mediação da AOE pois abre portas para que o sujeito aproprie-se da 

experiência humana. 

A figura a seguir ilustra os componentes centrais na Atividade Orientadora de 

Ensino, a relação entre os elementos estruturantes da atividade, a relação de 

aprendizagem e a relação de ensino. 

 
FIGURA 1 - ATIVIDADE ORIENTADORA DE ENSINO 

 
FONTE: MOURA et al. (2010, p. 219). 
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É importante ressaltar que a AOE não é um objeto, é um processo para a 

apropriação de conceitos tanto para o professor que requalifica seus conhecimentos 

quanto para o estudante que constitui seu pensamento teórico. 

Segundo Moura (2017), a AOE tem como pressuposto a intencionalidade do 

professor em uma organização, para que o estudante se aproprie do conhecimento e 

também das experiências humanas ao longo da história. Nesse sentido, a AOE deve 

propiciar o aparecimento do motivo da aprendizagem para desencadear a 

aprendizagem e assim, o sujeito se apropria do conceito que julga relevante para si. 

Deste modo, a situação desencadeadora de aprendizagem exige do professor uma 

organização do ensino que apresente a importância histórica do conceito e também, 

sobre como ele se desenvolveu logicamente, ou seja, como forma de pensamento.  

De acordo com Moura (2017) há diversos modos de se desencadear o processo 

de aprendizagem. A história virtual do conceito é um desses processos e além dela, 

há outras situações desencadeadoras de aprendizagem que colocam os estudantes 

presentes nas situações. Estas situações são caracterizadas pelos jogos e pelas 

situações do cotidiano. Segundo Moura (2017) 

 
É a compreensão do desenvolvimento do histórico-lógico do conceito que, 
desse modo, poderá propiciar a colocação do problema de aprendizagem do 
aluno tendo como fonte tanto a história quanto situações de jogo ou aquelas 
emergentes do cotidiano. (MOURA, 2017, p. 94). 
 

 Considerando as opções que se têm para propor uma situação 

desencadeadora de aprendizagem, seja ela qual for, o essencial é que a situação 

contribua para o estudante entender sua origem como processo provindo das 

necessidades humanas e que, considerando o desenvolvimento histórico e lógico há 

a produção de ferramentas que serão aplicáveis em situações semelhantes.  

Assim, a partir dos estudos realizados sobre a Teoria Histórico-Cultural, sobre 

a Atividade Orientadora de Ensino e a Teoria da Atividade visando o conhecimento 

teórico, identificou-se a necessidade de pesquisar e apresentar o movimento histórico 

e lógico do raciocínio combinatório. 

De maneira geral, a psicologia formal não considera na forma do pensar do 

sujeito o processo da construção e formação dos conceitos na experiência humana. 

Assim, o ensino dos conceitos no ambiente escolar, desconsidera toda sua construção 

histórica. Segundo Sousa (2014), 
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Dessa forma ignora-se na maioria das escolas brasileiras tudo o que permite 
conhecer a gênese e a natureza dos conceitos por não estar em consonância 
com as suas possibilidades. A escola se limita a descrever o pensamento 
empírico-discursivo onde a racionalidade é o elemento inevitável presente 
nas formas mais desenvolvidas do pensamento, dotando de consistência e 
certeza os conceitos apresentados às crianças e aos jovens. Essa tendência, 
presente nas práticas escolares leva a várias consequências negativas e a 
principal delas está no fato de que já na idade escolar cristalizam-se nos 
estudantes os componentes do pensamento racional, a partir do pensamento 
empírico. (SOUSA, 2014, p. 61). 
 

Ao serem estudados elementos do movimento histórico e lógico nota-se que 

eles vêm sendo estudados por pesquisadores filósofos, professores, matemáticos que 

se preocupam com o conhecimento e como o sujeito aprende o que vem sendo 

ensinado. Desse modo, compreender o movimento histórico e lógico, é entender a 

relação existente entre o pensamento do sujeito e a vida.  

Segundo Sousa (2018), o histórico estuda o meio de mudança do objeto, os 

estágios de seu surgimento e desenvolvimento. E segundo Kopnin (1978, p. 184), “O 

lógico é o reflexo do histórico por meio de suas abstrações e aqui dá-se atenção 

principal à manutenção da linha principal do precoce histórico real.”. 

O estudo do movimento histórico e lógico procura se aproximar do movimento 

que compõe o objeto em estudo. Considera-se que esse movimento é construído no 

dia a dia das civilizações e que também, cada objeto contém necessariamente sua 

unidade dialética lógica e histórica, segundo Sousa (2018). 

O objetivo desses estudos é reconhecer os aspectos desse tipo de raciocínio, 

que é possível reconhecer na experiência histórico cultural humana e que vai muito 

além do que vem sendo apresentado, e simplesmente formalizado, nas situações de 

ensino através de fórmulas. Partindo dessa problemática e das apresentadas no 

Capítulo 2 como, por exemplo, a dificuldade no ensino, faixas etárias consideradas 

ideais para o aprendizado de combinatória os próximos capítulos vêm mostrar que há 

caminhos além desse. 
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5 MOVIMENTO HISTÓRICO E LÓGICO DO RACIOCÍNIO COMBINATÓRIO 
 
O objetivo desse capítulo é revelar indícios do movimento histórico e lógico do 

raciocínio combinatório e ainda, apresentar motivos para novos caminhos no seu 

ensino. Em particular, serão revelados quatro indícios contemplando momentos que 

o raciocínio combinatório se fez presente historicamente.  

O movimento histórico e lógico vem sendo compreendido como um par dialético 

onde o histórico revela a formação do conceito na experiência humana e o lógico 

revela as formas de pensamento relacionadas à sua objetivação. O histórico não pode 

apresentar-se sem o aspecto lógico da formação do conceito assim como, o lógico 

não se apresenta desconsiderando os aspectos construídos historicamente acerca de 

determinado conceito.  

Esse movimento não será apresentado cronologicamente, ou seja, como uma 

linha do tempo, mas de acordo com as necessidades humanas que motivaram o 

desenvolvimento do raciocínio combinatório. 

Não é possível especificar e datar o início do desenvolvimento do raciocínio 

combinatório, no entanto livros de história da matemática como Eves (1997), Boyer e 

Merzbach (2012) revelam que suas primeiras aparições são de longa data e que foi 

utilizado para solucionar problemas relacionados a jogos, contagem e envolvia 

também fortemente crenças e religiões.  

Como primeiro indício revelado no estudo do movimento histórico e lógico, 

destaca-se o estabelecimento de diferentes significados conforme a combinação de 

determinados elementos, isto é, a cada nova combinação realizada com determinados 

elementos se gerava um novo significado, uma nova interpretação, 

independentemente da quantidade de combinações realizadas. Ou seja, nesse indício 

há fortemente a preocupação de atribuir uma nova interpretação a cada combinação 

formada. Se foram realizadas cinco combinações, serão atribuídos cinco novos 

significados. Se foram realizadas dez combinações, então terá dez novas 

interpretações. Nessas combinações, não há a preocupação com a quantidade. 

Um desses primeiros registros do raciocínio combinatório aconteceu em torno 

do século XII a. C. com o Livro I Ching conhecido como o mais antigo do mundo. De 

acordo com Pérsico (2012),  

 
A história mais aceita hoje em dia relaciona este livro com Fu-Hsi, um 
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imperador que viveu na China por volta do ano 2582 a.C. Segundo contam, 
ao observar a natureza, encontrou uma tartaruga cuja carapaça tinha linhas 
contínuas e descontínuas. Estudou-as e descobriu nelas um modelo 
matemático perfeito. A partir daí, começou a fazer combinações [...] 
(PÉRSICO, 2012, p. 04). 

 

Segundo Botelho (2006), esse é um livro chinês voltado as necessidades de 

consulta espiritual e adivinhação e ainda, presumia-se que guardava a verdade 

universal. Mas como este fato pode relacionar-se com a combinatória e/ou com o 

raciocínio combinatório?  

O livro I Ching baseia-se na ideia de mutação contínua, ou seja, reunindo linhas 

inteiras e interrompidas (chamadas de Yin e Yang) em grupos de três, foi possível 

obter combinações e cada uma delas tem um nome e um significado conforme ilustra 

a FIGURA 2. As combinações feitas com linhas inteiras e descontínuas tiveram origem 

nos cascos das tartarugas.  
 

FIGURA 2 - REPRESENTAÇÃO DE YIN E YANG 

 
FONTE:  Disponível em: <http://taoismo.org/modules/smartsection/item.php?itemid=21>. Acesso em: 

16 set. 2017. 
 

Em determinado momento da história, os trigramas foram sendo combinados 

uns aos outros e receberam um nome específico e também, uma interpretação 

própria. Esses símbolos formados por seis linhas, foram chamados de hexagramas e 

(FIGURA 3) atingiram o total de sessenta e quatro símbolos. 

 
FIGURA 3 - EXEMPLO DE HEXAGRAMA 

 
FONTE:  Disponível em: <http://taoismo.org/modules/smartsection/item.php?itemid=21>. Acesso em: 

16 set. 2017. 
 

 
No decorrer dos séculos, esses sessenta e quatro símbolos ganharam 

importância e foram organizados em forma de livros guardados com extrema proteção 
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nos palácios dos reis e nas bibliotecas de feiticeiros9.  

De acordo com Pérsico (2012), é surpreendente o quanto um livro elaborado 

há cerca de 5 mil anos tenha, em pleno século XXI, tamanha importância, embora o 

motivo seja claro: O I- Ching está estruturado sob um modelo matemático e, os 

princípios da matemática não se alteraram ao longo dos tempos.  

Cada linha do trigrama, por exemplo, diferentemente combinada, gerava um 

novo significado para as civilizações que utilizavam do I-Ching para suas previsões do 

futuro. A figura a seguir ilustra o fato. 
  

FIGURA 4 - COMBINAÇÕES POSSÍVEIS DE YIN E YANG 

 
FONTE: Adaptada de <http://taoismo.org/modules/smartsection/item.php?itemid=21>. Acesso em: 16 

set. 2017. 
 

As diferentes combinações formadas com duas linhas contínuas e com uma 

linha descontínua geram diferentes interpretações dependendo da posição desta 

última. Quando se tem a linha descontínua na primeira linha do trigrama, há a 

representação de lago. Movendo a linha descontínua uma vez para baixo, o novo 

significado para o trigrama formado é fogo e, movendo a linha descontínua para a 

última posição do trigrama, tem-se a representação de vento.  

Assim, de acordo com a maneira em que foi formado o trigrama, se altera o 

saber espiritual de cada pessoa já que, há diferentes interpretações para essas 

representações. O I-Ching claramente preocupava-se com as interpretações dadas a 

cada combinação que foi encontrada e não com a quantidade de combinações que 

foram realizadas. 

Nota-se que a necessidade dos chineses em dominar as combinações para o 

saber espiritual não é uma necessidade biológica como a alimentação, por exemplo. 

É uma necessidade de previsão do que irá acontecer consigo e com os outros, uma 

previsão do futuro. Este fato fica claro no livro I Ching quando este serve de base para 

a criação de religiões ocidentais como o taoísmo. Conforme o psicanalista Carl Jung 

(1949), “O I Ching está mais ligado ao inconsciente que à atitude racional da 

                                                
9  Fonte: Disponível em: <https://super.abril.com.br/historia/i-ching-o-livro-mais-antigo-do-mundo/>. 

Acesso em 07 nov. 2017. 
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consciência”10, ou seja, a importância de saber o que representava cada uma das 

combinações é uma necessidade humana e é a partir dela que caracteriza-se a 

atividade humana. De acordo com Leontiev (1988) 

 
Não chamamos todos os processos de atividade. Por esse termo designamos 
apenas aqueles processos que, realizando as relações do homem com o 
mundo, satisfazem uma necessidade especial correspondente a ele. Nós não 
chamamos de atividade um processo como, por exemplo, a recordação, 
porque ela, em si mesma, não realiza, via de regra, nenhuma relação 
independente com o mundo e não satisfaz qualquer necessidade especial. 
(LEONTIEV, 1988, p. 68). 

 

Assim sendo, pela sua atividade, os homens estabelecem relações com a 

natureza e o mundo. Segundo o autor, eles modificam-na em função do 

desenvolvimento de suas necessidades sejam elas biológicas ou não, e acabam 

criando objetos que devem satisfazer as suas necessidades e igualmente os meios 

de produção desses objetos, dos instrumentos às máquinas mais complexas. A essa 

criação de objetos ou máquinas complexas envolve-se uma maneira de fabricá-

los/programá-los que está refém de formas de pensar organizadamente, ou seja, de 

um raciocínio. Nesse contexto de adaptação e criação de instrumentos para que 

melhor se adaptem, é que o raciocínio combinatório mostrou-se em diversas 

passagens na história. 

Além da primeira passagem do raciocínio combinatório marcado pela questão 

espiritual, I- Ching mostrou que combinando de diferentes maneiras as linhas 

contínuas e descontínuas, foi possível atribuir novos significados aos trigramas 

formados. E, esse fato não ocorreu somente sobre o I- Ching, ou seja, há mais 

passagens históricas que preocupavam-se com os significados que seriam atribuídos 

as combinações à quantidade de combinações feitas.  

Historicamente, os hebreus se assemelham aos chineses pois acreditavam que 

determinadas combinações de letras teriam poderes sobre a natureza e tinham a 

necessidade de conhecer e dominar tais técnicas. Estas combinações, ao contrário 

do Yin-Yang dos chineses, eram formadas por vinte e duas letras do alfabeto e 

acreditava-se que tinham poderes mágicos. No início da Era Cristã, essa relação 

fechada entre a matemática e a ciência mística dos hebreus ficou conhecida como 

Cabala. 

                                                
10 Fonte: Disponível em: <https://super.abril.com.br/historia/i-ching-o-livro-mais-antigo-do-mundo/>. 

Acesso em 07 nov. 2017. 
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O significado de Cabala é provinda dos judeus e é considerada a alma de todo 

o sistema judaico de misticismo e meditações secretas. Por conta desse misticismo, 

ela foi estudada secretamente por séculos, e transmitida oralmente. Porém, há 

evidências que matemáticos como Georg Cantor (1845- 1918), Isaac Newton (1643- 

1727) não só tinham interesse e estudavam profundamente como eram considerados 

cabalísticos.  

A relação da Cabala com a combinatória consiste na crença de que a cada letra 

do alfabeto hebraico foi associado um valor numérico e assim, a cada combinação era 

atribuído um significado. 

Segundo Morris (1998), Cantor, em particular, tomou a primeira letra do 

alfabeto hebraico - alef- e suas associações místicas para fazer referências ao 

misterioso número resultante da soma nos números inteiros positivos. Mediante o 

valor numérico das letras hebraicas, e suas combinações e anagramas, pretende-se 

obter uma interpretação esotérica das Sagradas Escrituras11. Vale observar que os 

números da Cabala não são números pessoais. Eles têm poder metafísico e também 

significados que são capazes de abranger uma ou mais pessoas, de acordo com as 

tradições de várias filosofias e raças12.  

A Cabala também desenvolveu estratégias de reinterpretação de outros tipos 

de textos bíblicos além das Sagradas Escrituras: a Gematria, é o método 

hermenêutico de análise de palavras, atribuindo um valor numérico definido a cada 

letra e é conhecido há mais de 3.300 anos. A cada letra do alfabeto hebraico (grego, 

enochiano, etc.) é atribuído um valor numérico, assim, realiza-se a soma dos valores 

de uma palavra; Notarikon utiliza técnicas acrósticas de permutação, abreviação e 

também, substituição e a Temurah, cuja característica é encaixar uma palavra dentro 

da outra, um texto em outro, usando todas as letras em combinação diferente da 

mensagem original, ou seja, recombina as letras formando anagramas13.  

Neste sentido, os anagramas também são representantes do primeiro indício 

pois, podem gerar diferentes interpretações e/ou significado de acordo com as 

combinações que podem ser realizadas. Além do viés religioso, essas combinações 

                                                
11 Fonte: Disponível em: <https://www.significados.com.br/cabala/>. Acesso em: 15 fev. 2018. 
 
12 Fonte: Disponível em: <http://www.wemystic.com.br/artigos/cabala-conheca-o-significado-dos-

numeros cabalisticos/ >. Acesso em: 15 fev. 2018. 
 
13 Fonte: Disponível em: <http://www.ocultura.org.br/index.php/Gematria>. Acesso em 28 ago. 2018. 
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tornaram-se fortemente presentes durante descobertas científicas quando as palavras 

das mensagens enviadas deveriam ser codificadas para que a interpretação não fosse 

possível e a mensagem chegasse de maneira segura em mãos adequadas. Assim, as 

palavras podem ser representadas através de anagramas e a cada nova palavra 

formada, obtém-se novas interpretações. 

No entanto, como as palavras podiam ter significado ou não, o tempo para 

interpretá-las era muito extenso e ainda, corria-se o risco de algum estudioso, decifrá-

la.  

A palavra AMOR, por exemplo, apresenta os seguintes anagramas: AMRO, 

ARMO, AROM, AOMR, AORM, MAOR, MARO, MROA, MRAO, MOAR, MORA, 

OAMR, OARM, ORAM, ORMA, OMAR, OMRA, RAMO, RAOM, ROMA, ROAM, 

RMAO e, RMOA. A partir dos anagramas apresentados, pode-se notar que ROMA e 

MORA, por exemplo, são combinações que apresentam interpretações diferentes.  

Um outro exemplo desse tipo de situação presente no primeiro indício é a 

criptografia uma vez que, todas as letras do alfabeto recebem um determinado 

símbolo (ou ainda outra letra) e podem ser combinadas gerando palavras que 

possuem diferentes interpretações e/ou significado.  

Durante conflitos mundiais, havia a necessidade de que as mensagens 

enviadas entre as tropas fossem por um meio seguro e assim não seriam descobertas 

pelos adversários. Deste modo, as permutações de letras tiveram suas primeiras 

aparições. A essa forma de se codificar mensagens, dá-se o nome de criptografia.  

A criptografia (palavra derivada do grego kryptos, escondido e graphein – 

escrita) é o estudo de técnicas para ocultar qualquer informação. Júlio Cesar (100 a. 

C. – 44 a. C.) utilizava o método conhecido como Cifra de César (o nome do método 

foi dado em homenagem ao próprio Júlio César) para passar mensagens aos 

generais. O esquema seguinte mostra como as mensagens eram codificadas. 

 
FIGURA 5 - CIFRA DE CÉSAR 

Alfabeto original 

 
 
Alfabeto cifrado 

 
FONTE: Adaptada de: <http://m3.ime.unicamp.br/dl/1-EDXIrwwNQ_MDA_aa9b4_>. Acesso em: 10 

nov. 2018. 
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A ação de uma cifra de César é mover cada letra do alfabeto um número de 

vezes fixo no alfabeto abaixo. Assim, diversas cifras de César podem ser formuladas, 

basta variar o número de trocas.  

Considerando uma troca de três, a interjeição “EBA” por exemplo, seria 

representada pela palavra “HED”. A Cifra de César é um sistema de criptografia muito 

prático e não foi o único modo de criptografar mensagens desenvolvido para suprir as 

necessidades de sigilo durante as guerras.  

Uma situação como essa é interpretada no filme “O jogo da imitação”14 quando 

o governo britânico decide quebrar o enigma que alemães utilizavam para se 

comunicarem com seus os submarinos. Porém, haviam muitas combinações que 

poderiam ser realizadas. Alan Turing (interpretado pelo ator Benedict Cumberbatch), 

um matemático estritamente lógico tem como objetivo desenvolver uma máquina que 

faça todas as possíveis combinações e descubra a mensagem enviada em apenas 

dezoito horas.   

Similar a cifra de César, o código Morse revela neste estudo do movimento 

histórico lógico uma pertinência do primeiro indício. Esse código foi criado em 1830 e 

leva o nome de seu inventor estadunidense, Samuel Morse (1791- 1872) que também 

era artista. Trata-se de um sistema de comunicação eletrônico que é formado por dois 

tons sonoros distintos (representados por pontos, traços e espaços). A cada palavra 

que deseja-se referir, a representação varia de acordo com a sonoridade que possui 

e assim, os traços e pontos são combinados para formar o texto de uma mensagem15.  

O Código Morse trata de um sistema de codificação seguro e, foi utilizado 

durante muitos anos pois não dependia do correio para que a mensagem chegasse 

ao destinatário como acontecia antes com outros métodos de codificação.  

Nesse contexto, surge o telégrafo com a função de aumentar a velocidade das 

transmissões de mensagens codificadas no entanto, apenas um ouvinte habilitado 

seria capaz de compreender. A imagem a seguir ilustra a representação das letras 

codificadas pelo Código Morse Internacional (que foi aprimorado em relação ao 

primeiro código Morse por conter caracteres como “ç” e “ñ” utilizados em idiomas como 

o português e espanhol). 

                                                
14  O filme “Jogo da imitação” foi lançado em 5 de fevereiro de 2015. Direção de: Morten Tyldum. 

Gênero: Biografia, Drama. Nacionalidade: EUA, Reino Unido. 
 
15  Fonte: Disponível em: < https://escola.britannica.com.br/levels/fundamental/article/c%C3%B3digo-

Morse/481963>. Acesso em: 08 set. 2018. 
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FIGURA 6 - CÓDIGO MORSE INTERNACIONAL 
 

 
FONTE: <https://escola.britannica.com.br/levels/fundamental/article/c%C3%B3digo-Morse/481963>. 

Acesso em: 08 set. 2018. 
 

As combinações feitas até o momento pelo I- Ching, pela Cabala, pelos 

anagramas e também pela criptografia e o Código Morse, revelam então o primeiro 

indício de que as necessidades de combinação de elementos estavam voltadas para 

os significados e interpretações que tais combinações poderiam gerar.  

O segundo indício trata de quando matematicamente se torna importante saber 

a quantidade de combinações possíveis a serem realizadas com os elementos, ou 

seja, percebe-se a revelação de novas necessidades relacionadas a quantificação das 

combinações. Essas combinações podem ser realizadas com todos os elementos que 

se dispõe ou ainda, com parte deles. 

A contagem das combinações passou a se tornar importante para as 

civilizações e, para realizar essa contagem, notou-se dois métodos: o método empírico 

e o método que utiliza-se da técnica. Quando existem poucos elementos a serem 

combinados, é possível fazer isso empiricamente, ou seja tarefa fácil esgotar todas as 

possibilidades. Quando não é mais possível esgotar manualmente ou empiricamente 

todas as possibilidades, surge a necessidade de sistematização, ou de uma técnica 

que permita contar e registrar todas as possíveis combinações. 

Segundo Vazquez e Noguti (2004), há algumas passagens marcantes do 

raciocínio combinatório na história, que servem para introduzir a área dos problemas 

combinatórios, são elas: O problema 79 do Papiro de Rhind (ou Ahmes) escrito por 

volta de 1650 a.C. e é enunciado da seguinte maneira na versão egípcia de acordo 
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com Boyer e Merzbach (2012): 

 

  7   casas 
49  gatos 
343   camundongos 
2401   [espigas de] espelta [erroneamente escrito 2301] 
16807  hekat [de grãos] 

Total 19607 
 

E também, o problema escrito por Leonardo de Pisa (1170- 1250) em 1202. Há 

indícios que este último fora enunciado no livro Liber Abaci16 da seguinte maneira: 

 

Há sete velhas mulheres na estrada para Roma; 
cada mulher tem sete mulas;  
cada mula carrega sete sacos;  
cada saco contém sete pães;  
e com cada pão estavam sete facas;  
e cada faca está colocada em sete bainhas;  
quantos itens há ao todo na estrada para Roma? 
 
 
Esses problemas trazem pistas de que os mercadores necessitavam de um 

raciocínio combinatório desenvolvido para realizar vendas e consequentemente, o 

recebimento por elas. Assim, deixam claro a necessidade do segundo indício em que 

se deseja saber as quantidade de possibilidades em combinações feitas com todos 

elementos ou ainda, com alguns deles. 

Deste modo, como este indício tem como foco de reconhecer quantas eram as 

possibilidades de combinações possíveis, independente de como seria realizada a 

contagem, notou-se que haviam dois modos de se combinar elementos: uma delas 

era quando fazia a combinação sempre com a mesma quantidade de elementos. 

Como foi o caso por exemplo, dos trigramas do I- Ching (sempre são combinadas três 

linhas) e dos anagramas (que é limitado pela quantidade de letras que a palavra 

possui).  

A outra situação das combinações é quando trata-se de combinar o todo ou 

parte do todo que se tem como por exemplo, o Código Morse, a Cifra de César e 

também a Cabala em que o alfabeto todo recebe diferentes símbolos mas combinam-

                                                
16 Liber Abaci (Livro do cálculo) que foi escrito por Fibonacci em 1202, baseado na álgebra e na 

aritmética que ele aprendeu durante suas viagens ao Mediterrâneo. Publicado em 1228, após 
revisão, foi fortemente influenciado pelos árabes e apresenta questões úteis aos mercadores como 
cálculo de juros, conversão monetária e medidas. (EVES, 1997, p. 293).   
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se alguns deles apenas para formar as palavras. A criptografia também faz parte de 

se reconhecer a quantidade de combinações possíveis com parte dos elementos do 

todo que se tem. O reconhecimento da quantidade de possibilidades possíveis pode 

ser realizado de modo empírico ou ainda, pelo princípio multiplicativo. 

O segundo indício então, foi representado pelas necessidades que apareceram 

nos povos em que a quantidade de combinações (seja realizada com todos elementos 

ou com alguns deles) passou a ter importância.  

Já o terceiro indício pode ser reconhecido através das relações estabelecidas 

entre objetos que se têm em mãos e, o pensamento empírico envolvido nessas 

combinações. Esse indício pode ser notado através da combinação realizada com as 

cartas nos jogos, pois trata-se de uma combinação material empírica onde há a ação 

de simplesmente combinar os elementos que se tem em mãos.  

No ramo dos jogos, não é novidade que ter vantagem sobre o adversário 

sempre foi algo atrativo para ganhar todo e qualquer jogo de azar. Jogos relacionados 

a cartas e dados são os mais comuns encontrados dentre os que eram e ainda são 

jogados com necessidade de vencer.  

Considerando esse contexto, foi preciso desenvolver técnicas de combinação, 

ordem e arranjos para que se ganhasse um jogo de maneira eficaz, deixando os 

adversários para trás.  

Nota-se que nos jogos não havia a preocupação de combinar elementos para 

gerar novas interpretações (caracterizando o primeiro indício). As interpretações 

geradas durante os jogos de azar com cartas são bem diferentes de gerar novas 

interpretações pois o objetivo é que as cartas sejam combinadas gerando uma 

sequência ou uma trinca. As trincas por exemplo, poderiam ser realizadas com cartas 

de número sete ou com cartas de número dois que continuariam tendo a mesma 

interpretação de trinca.  

Os jogos também tão pouco preocupavam-se em fazer todas as possíveis 

combinações com as cartas que se tinha em mãos (caracterizando o segundo indício). 

Esta questão envolvendo jogos, era levada muito a sério no século XVI até que foi 

proibido na Grécia e; em Roma, foram proibidos em alguns dias da semana, tamanho 

vício que estava se tornando para o povo.  

De forma científica, Pierre Fermat (1601- 1665) e Blaise Pascal (1623-1662) 

deram o ponto de partida para o desenvolvimento da Teoria das Probabilidades 

tamanhas necessidades que precisavam do raciocínio combinatório para serem 
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solucionadas. Por anos eles passaram a trocar cartas para discutirem sobre novas 

descobertas e curiosidades que haviam feito e assim, foram dando início ao cálculo 

combinatório. Há relatos que jogadores profissionais da época procuravam Pascal 

para que este solucionasse algumas questões que lhes pareciam contraditórias. 

Na sequência, diversos matemáticos viciados em jogos, como Girolamo 

Cardano (1501- 1576), Jakob Bernoulli (1654- 1705), Euler (1707- 1783) foram 

também, contribuindo para o desenvolvimento do raciocínio combinatório através das 

conclusões que começaram a ter sobre o vício nas cartas. Nota-se nesse específico 

momento da história que abrange pelo menos 200 anos, o quanto vencer um jogo 

tornou-se necessidade.  

Segundo Vasquez e Noguchi (2004) 

 
Ainda no princípio do século XIX não havia significado preciso para o 
emprego dos termos arranjo e permutação. Leibniz designava as 
permutações por variações, que é a palavra hoje utilizada por alguns autores 
para indicar arranjos. (VASQUEZ; NOGUCHI, 2004, p. 5). 
 

Antes do desenvolvimento de técnicas como arranjo, permutação e 

combinação de modo geral, povos como os incas utilizavam pedras e nós em cordas 

(conhecidos como quipus) como uma forma de representação dos números naturais. 

Era assim que contavam as grandes quantidades do que possuíam, como animais, 

pontos ganhos em jogos, dentre outros. A figura seguinte ilustra como era realizada 

essa contagem. 

FIGURA 7 - QUIPU COMO REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA 

 
FONTE: Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbgn/v19n66/1806-4892-rbgn-19-66-

613.pdf>. Acesso em: 22 out. 2018. 
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Apenas anos mais tarde é que utilizaram o número natural propriamente dito 

para representar grandes quantidades. Quando foi notado que o processo de 

contagem muitas vezes se tornava trabalhoso por conta da grande quantidade de 

animais ou pontos em jogos, tornou-se necessário o desenvolvimento de técnicas 

para facilitar esse processo, caracterizando uma nova necessidade, ou seja o quarto 

e último indício: o uso da formalização matemática.  

De acordo com Souza (2010), os gregos não evidenciaram combinações em 

seus antigos escritos; os romanos, exceto pela prática, também não davam a devida 

atenção para a teoria das combinações, com exceção de Boethius (480- 52?) que 

encontrou, por volta do ano de 510 uma generalização do seu raciocínio combinatório 

como uma fórmula que encontrasse as combinações de n elementos tomados dois a 

dois.  

Os hindus, também não tinham valorizado a teoria das combinações, mais 

especificamente ao que Boethius havia encontrado, até que Bháskara (1114-1185) 

aparece como uma exceção. Esse, citou generalizações, de acordo com Souza (2010) 

da combinatória duas vezes em sua obra intitulada Lilavati e não só deu o número de 

combinações de n coisas tomada p a p sem repetição, como também deu as regras 

para as permutações de n coisas tomadas p a p, com ou sem repetição17. Ou seja, 

começavam a se estabelecer os métodos de contagem dos objetos de um 

determinado grupo ou conjunto, podendo repetí-los ou não. Assim, foram surgindo as 

formalizações acerca do raciocínio combinatório. 

Nesse movimento envolvendo Bháskara, nota-se que a necessidade de possuir 

um raciocínio combinatório estava indo muito além do que resolver apenas um 

problema cotidiano. Generalizações começaram a ser realizadas uma vez que 

situações parecidas começaram a se repetir e podiam ser solucionadas de uma forma 

muito semelhante, e assim surgiu a necessidade das fórmulas. 

Com o passar dos anos, os anagramas (que estavam sendo utilizados em 

codificações) foram sendo aliados ao conceito de fatorial. É a esse processo de 

simplificação de contagem que a análise combinatória passa a ser vista como um 

conteúdo, como um ramo da matemática que aborda questões de grandes 

                                                
17  Após pesquisas realizadas, vale observar que muitos registros históricos (como essa passagem de 

Bháskara com a combinação e a permutação e também Boethius) são escritos com o olhar do 
pesquisador atual, ou seja, com o que se sabe hoje. Há a hipótese de que os escritos desses 
matemáticos talvez não fossem exatamente o que dizem os registros feitos posteriormente.  
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quantidades e também, que apresenta as formalizações do raciocínio combinatório, 

ainda segundo Souza (2010) 

 
Combinatória é o ramo da matemática preocupado com contagem, 
arranjamento e ordem. Embora contemplado pela riqueza dos primeiros 
contribuintes, já que há referências para problemas combinatórios no Velho 
Testamento, sua emergência como uma disciplina separada é 
frequentemente creditada ao matemático e filósofo alemão Gottfried Wilhelm 
Leibniz (1646-1716), em cujo tratado de 1666, “Dissertatio”, de arte 
combinatória, foi talvez a primeira monografia escrita sobre o assunto. 
(SOUZA, 2010, p. 60). 
 

 A partir do momento em que a combinatória teve seu espaço como disciplina 

separada, foram sendo notadas as mais diversas situações cotidianas que 

necessitavam de combinatória para serem solucionadas e, conforme Rosa (1998):  

 
A partir de meados do século XVIII, a Análise Combinatória passou a ser 
utilizada em vários ramos da Matemática como Estatística, Álgebra, 
Probabilidade, Lógica, etc., e em outras áreas do conhecimento humano 
como Biologia Molecular, Programação de Computadores, Economia, Teoria 
da Programação para o Bom Funcionamento da Empresa, etc. (ROSA, 1998, 
p. 04). 
 

Assim, o raciocínio combinatório foi sendo registrado de maneira formal 

perfazendo o campo da análise combinatória que foi adquirindo seu devido rigor 

matemático.  

Algumas definições acerca dos conceitos combinatórios foram sendo 

reveladas, como por exemplo, de acordo com Pessoa (2009, p. 71) “[...] combinação 

é um dos significados dos problemas de combinatória, juntamente com arranjo, 

produto cartesiano e permutação.”.  

Christian Kramp (1760- 1823) foi o primeiro matemático a usar a notação  no 

livro Elements d’arithmétique universelle em 1808. A notação  representa o fatorial 

de um número qualquer, que indica uma multiplicação decrescente dos termos, por 

exemplo, o fatorial do número quatro consiste em fazer  que resulta em vinte 

e quatro. O conceito generalizado de fatorial de um número, foi encontrado ao mesmo 

tempo, por Louis Arbogast (1759- 1803), outro matemático francês da época.  

A partir de toda essa trajetória do raciocínio combinatório que foi sendo 

desenvolvido através das necessidades apresentadas e agora, nas últimas décadas, 

com a chegada da tecnologia dos computadores, celulares, tablets, e diversos 

aparelhos eletrônicos, esse tipo de raciocínio, permite por exemplo, que se faça a 
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contagem de usuários que utilizam uma determinada rede. 

 Além disso, através do computador, a análise combinatória como sendo o ramo 

matemático que generalizou e formalizou o raciocínio combinatório, tem seu crédito 

quando se precisa de: geração de senhas, contas de e-mail, codificação de 

mensagens virtuais utilizando criptografia e também, identificação de usuários da 

rede, assim 

 
O computador tornou possível a realização de experiências, testando 
conjecturas que envolvem grande quantidade de cálculos. Na verdade, a 
experimentação de casos particulares como estratégia de descoberta tem 
grande tradição na Matemática. Por exemplo, Isaac Newton, Karl Gauss e 
Srinivasa Ramanujam são três matemáticos que se notabilizaram pela sua 
prática de experimentação de casos especiais, procurando estabelecer 
proposições gerais a partir de exemplos. (PONTE; CANAVARRO, 1997, não 
paginado).  

 

A aplicação da combinatória em problemas provenientes do computador, vem 

sendo revelada a partir de Euler (1707-1783) que, segundo Morgado, et al. (1991), 

além das diversas contribuições de Euler como a “teoria das partições”, ele também 

enunciou e solucionou um teorema da teoria de grafos (essa teoria soluciona 

problemas como fluxo máximo em sites) que atualmente, é parte muito importante da 

análise combinatória.  

Esta contagem de usuários em sites, se torna necessária quando lojas virtuais 

pretendem fazer grandes vendas em pequeno período de tempo pois a contagem 

detecta a quantidade de usuários que aquele sistema suporta ao realizarem compras. 

Além disso, procura uma solução para um ocasional problema que pode vir a ocorrer, 

como por exemplo, quando o sistema utilizado pela loja torna-se inoperante. Esta 

situação apesar de parecer simples, é corriqueira mundialmente, principalmente 

quando grandes saldos são realizados, como a Black Friday18. 

Deste modo, considerando o último indício que se caracteriza com a 

formalização dos princípios da combinação seja no papel ou em computadores, com 

a tecnologia sendo uma ferramenta indispensável ao mundo moderno, com aplicações 

em jogos, com senhas em jogos, em cadeados, e-mails, finaliza-se a apresentação do 

movimento histórico e lógico. 

Considerando o movimento apresentado, notou-se a importância do raciocínio 

                                                
18  Black Friday é um termo em inglês que significa “Sexta-feira negra”. É caracterizada pela última 

sexta-feira do mês de novembro quando várias lojas decidem fazer grandes promoções. 



66 
 

combinatório para diversos povos e assim, quatro indícios foram revelados. Estes 

indícios elencados serão procurados nas situações de ensino. O primeiro indício 

caracterizou-se pela combinação de elementos que geravam diferentes interpretações 

e significados como os anagramas, o I- Ching e ainda a Cabala; o segundo indício foi 

caracterizado com a quantificação de combinações com alguns elementos como é 

feito no código Morse e no I- Ching, ou ainda podem ser combinados todos os 

elementos. O terceiro indício revelou-se através da combinação material empírica e 

como exemplo tem-se o que o jogo de cartas proporciona. Por fim, o último indício 

evidenciou a formalização matemática nos saberes das civilizações.  

Assim, no próximo capítulo serão analisadas as situações de ensino em livros 

didáticos de matemática dos anos finais do ensino fundamental, em busca dos indícios 

aqui apresentados. 
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6 O RACIOCÍNIO COMBINATÓRIO EM LIVROS DIDÁTICOS 
 

Para muitos professores de matemática, o livro didático é um alicerce não só 

para o ensino de análise combinatória como para o ensino de outros conteúdos. De 

acordo com Bastos (2004), o livro didático tem um papel importante no trabalho do 

professor, no entanto, muitos profissionais têm a visão que o livro é nada mais que 

um manual de exercícios que conduz suas ações dentro da sala de aula. Dentro desta 

perspectiva, faz-se necessário analisar as situações que envolvem raciocínio 

combinatório no livro didático enquanto material de ensino.  

Deste modo, nesta parte da pesquisa será apresentada uma análise das 

situações de ensino de combinatória nos livros didáticos de matemática dos anos 

finais do ensino fundamental considerando os indícios estabelecidos durante a 

apresentação do movimento histórico e lógico. Essa ação metodológica perfaz parte 

do objetivo da pesquisa: observar e investigar as relações que podem ser 

estabelecidas entre o movimento histórico e lógico do raciocínio combinatório e a 

organização do seu ensino, considerando as situações propostas em livros didáticos. 

Para a investigação e análise a serem realizadas, também foi levado em 

consideração o estudo realizado sobre os documentos oficiais, em particular, sobre o 

documento NCTM e também os editais do PNLD 2017. Entende-se que esses 

documentos são essenciais nessa análise por conta de apresentarem os motivos que 

se fizeram presentes para que a combinatória fosse incluída no âmbito escolar 

brasileiro e consequentemente, ensinada nas escolas. 

 

6.1  A BUSCA DAS SITUAÇÕES DE ENSINO NOS LIVROS 
 

Os livros didáticos de matemática selecionados e analisados dos anos finais do 

ensino fundamental, foram aprovados pelo Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) 

no ano de 2017. Estes livros são não consumíveis e assim, foram utilizados pelas 

escolas da rede pública de ensino durante os anos letivos de 2017, 2018 e serão 

utilizados em 2019. 

A figura a seguir apresenta as dez coleções dos livros didáticos de matemática 

dos anos finais do ensino fundamental que foram aprovadas no PNLD 2017.  
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FIGURA 8 - COLEÇÕES APROVADAS 

 
 

FONTE: Disponível em: <http://www.fnde.gov.br>.  Acesso em: 13 nov. 2017. 
 
A título de identificação, a seguir listam-se os nomes de cada obra com sua 

respectiva editora seguindo a ordem da esquerda para a direita, de cima para baixo: 

 Praticando Matemática- Editora do Brasil. 

 Descobrindo e aplicando a matemática- Editora Dimensão. 

 Matemática do cotidiano- Editora Scipione. 

 Matemática- compreensão e prática- Editora Moderna. 

 Projeto Teláris- Matemática- Editora Ática. 

 Projeto Araribá- Matemática- Editora Moderna. 

 Matemática- ideias e desafios- Editora Saraiva Educação. 

 Matemática Bianchini- Editora Moderna. 

 Matemática nos dias de hoje- na medida certa- Editora Leya. 

 Convergências- Matemática- Editora SM. 

 Vontade de saber- Matemática- Editora FTD.  

O trabalho que se teve para conseguir as coleções completas, foi relatado no 

Capítulo 3. A partir dele, foi possível ter acesso às seguintes coleções completas: 

 Coleção A: Projeto Teláris (DANTE, 2015a, 2015b, 2015c, 2015d); 

 Coleção B: Praticando Matemática (ANDRINI; VASCONCELLOS, 2015a, 

2015b, 2015c, 2015d); 

 Coleção C: Matemática Bianchini (BIANCHINI, 2015a, 2015b, 2015c, 
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2015d). 

Estas coleções foram então consideradas para análise. A figura a seguir 

apresenta em ordem decrescente o ranking das cinco editoras, dentre as dez coleções 

aprovadas, que tiveram maiores números de exemplares vendidos.  
 

GRÁFICO 1 - Nº DE EXEMPLARES VENDIDOS POR EDITORA 

 
FONTE: Disponível em: <https://novaescola.org.br>. Acesso em: 11 nov. 2017. 

Observou-se que entre as coleções mais vendidas a coleção A está em 

segundo lugar. A coleção B não pertence a esse ranking e por fim, a coleção C ocupa 

o quarto lugar nesse ranking. 

A partir do momento em que as coleções estavam em mãos, deu-se início a 

análise. Para iniciar a busca das situações nos livros didáticos, foi necessário 

estabelecer alguns sinais para encontrar as situações de ensino presentes nos livros.  

Os sinais escolhidos para a seleção das situações que englobavam a 

combinatória nos livros didáticos de matemática foram: a) notações matemáticas que 

remetiam ao ensino de análise combinatória; b) presença de registros históricos 

relacionados à combinatória; c) exemplos de aplicabilidade da combinatória de 

maneira direta ou indireta e; d) capítulos/seções que traziam em seu próprio título a 

palavra combinatória(o).  

Vale ressaltar que os sinais estabelecidos são a forma aparente do raciocínio 

combinatório nos livros didáticos e, os indícios elencados durante o movimento 

histórico e lógico que serão utilizados na análise, foram estabelecidos a partir de 

necessidades humanas e relações entre conceitos. Na TABELA 1 consta a descrição 

de cada sinal estabelecido. 
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TABELA 1 - SINAIS E SUAS DESCRIÇÕES 

Sinais Descrição do sinal 
1- Notações específicas de 

combinatória 
Conceitos combinatórios como: fatorial 
de um número, diagrama de árvore, 
tabela de combinações e princípio 
multiplicativo.  

2- Registros históricos da 
combinatória  

Histórico do conteúdo de combinatória 
como seu surgimento, por exemplo. 

3- Aplicabilidade da 
combinatória, direta ou 
indiretamente 

A combinatória apresentando-se sozinha 
ou como parte integrante de outro 
conteúdo 

4- Palavras: combinatória e/ou 
combinatório. 

Aparições das palavras (combinatória 
e/ou combinatório) em capítulos, 
subcapítulos, seções ou subseções. 

 
FONTE: A autora (2018). 
 

Assim, a partir das situações selecionadas de acordo com cada sinal, em cada 

ano de cada coleção dos livros didáticos de matemática do ensino fundamental, foram 

contabilizados e tabelados esses sinais.  

A tabela a seguir, mostra os sinais identificados nas situações propostas nas 

três coleções de livros didáticos consideradas para análise. 

 

TABELA 2 - RELAÇÃO ENTRE ANO E SINAL IDENTIFICADO 

Ano  Sinais identificados 
6º  3 e 4 
7º  1, 3 e 4 
8º  1 e 3 
9º  1, 3 e 4 

  
FONTE: A autora (2018). 
 

Assim, a partir dos sinais previamente estabelecidos foi realizada uma busca 

pelas situações propostas. A descrição das situações selecionadas será organizada 

por ano de ensino. O primeiro fato observado foi que o sinal 2 que se refere a presença 

de fatos históricos, não foi reconhecido nas situações de ensino de nenhum livro 

didático analisado. 

 

6.1.1 Sexto ano  
Na busca pelos sinais nos livros do sexto ano de todas as coleções, a situação 
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de ensino encontrada foi identificada a partir do sinal 4 pois o termo raciocínio 

combinatório apresentou-se em um título de capítulo na coleção A.  

O livro faz inicialmente a observação que quando faz-se o levantamento de 

possibilidades, utiliza-se o raciocínio combinatório. Assim, já na linha seguinte, há o 

início de uma situação através de um exemplo de combinações em placas em que 

seriam combinadas as letras A e B (com ou sem repetição) com os algarismos 1 e 2 

(sem repetição).  

Nota-se que o estudante não é levado a procurar tais possibilidades pois, o 

próprio livro faz ao lado a resolução de tal situação e adianta ao estudante que são 

possíveis oito possibilidades.  

Na sequência, acredita-se que o estudante já seja capaz de compreender o 

raciocínio envolvido nessa única situação proposta, e propõe outras seis situações de 

ensino para o estudante, ou seja, também fez-se presente o sinal 3 pois a situação 

exigia a aplicabilidade direta de combinatória.  

Ao final da mesma página espera-se que o estudante seja capaz de resolver 

uma situação de combinatória utilizando o raciocínio lógico. A próxima figura ilustra 

como foi apresentada introdução do conceito de raciocínio combinatório e as 

situações propostas.  
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FIGURA 9 - SINAIS PRESENTES NO SEXTO ANO NA COLEÇÃO A 

 
 

FONTE: DANTE (2015a, p. 30). 
 

 
Assim, como essa foi a única situação encontrada, foram finalizadas as buscas 

dos sinais no sexto ano nas coleções A, B e C e, deu-se início a busca dos sinais no 

ano seguinte. 

 

6.1.2 Sétimo ano 
Neste respectivo ano de ensino, o primeiro sinal encontrado nas situações de 

ensino foi o sinal 3 (pois nota-se aplicabilidade direta de conceitos de combinatória) 

que marcou presença como introdução à uma situação proposta para que o estudante 
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resolvesse. A situação propunha que o estudante encontrasse (na letra a) a 

quantidade de anagramas possíveis formados com a palavra AMOR. 

Na sequência, outra situação proposta foi calcular quantos eram os possíveis 

resultados quando dois dados eram lançados simultaneamente, caracterizando 

novamente o sinal 3 uma vez que fazer o cálculo dessas quantidades exige a 

aplicação de conceitos de combinatória. 

A terceira situação encontrada mais uma vez caracterizou o terceiro sinal pois 

o conteúdo de combinatória foi abordado no item a) de uma situação proposta para 

que o estudante resolvesse. Essa, pedia para o estudante descrever duas possíveis 

escolhas para uma pessoa compor uma refeição.  

 A próxima situação encontrada explicava que a árvore de possibilidade ou 

diagrama de árvores é uma ferramenta quando se quer saber um total de 

possibilidades (caracterizando o sinal 1 pois a árvore de possibilidades é uma notação 

simbólica de combinatória). A situação apresentava um exemplo com três sabores de 

pizza que deveriam ser combinados com dois sabores de suco a serem escolhidos.  

Observa-se que em primeiro lugar, a árvore de possibilidades não possui uma 

atenção específica para sua explicação dentro desse capítulo do livro didático. O 

conteúdo é explicado como se fosse o enunciado de uma situação proposta. 

Em segundo lugar pôde-se notar que nessa situação o estudante não é 

colocado em posição de descobertas das possibilidades, já que o livro resolve a 

situação proposta afirmando que no total são seis possibilidades de escolha.  

Na sequência, o livro didático informa ao estudante que “agora é sua vez”, ou 

seja, considera-se que o estudante compreenda através de um único exemplo já 

resolvido do que trata-se a árvore de possibilidades e como deve estruturá-la para 

resolver uma situação proposta.  

Assim, o livro propunha que o estudante respondesse algumas questões sobre 

três lançamentos de uma mesma moeda e, entre as questões propostas esperava-se 

que o estudante construísse uma árvore de possibilidades, caracterizando o sinal 3 

(porque para se chegar ao resultado, se exigia aplicabilidade direta de conceitos de 

combinatória). 

O sinal 1 também pôde ser observado por conta do item b que exigia que o 

estudante fizesse a árvore de possibilidades utilizando dessa simbologia específica 

de análise combinatória. A FIGURA 10 ilustra a situação de ensino proposta. 
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FIGURA 10 – A ÁRVORE DE POSSIBILIDADES NA COLEÇÃO A 

 

 
 

FONTE: DANTE (2015b, p. 273). 
 
Finalizadas as buscas de situações de ensino nos livros didáticos do sétimo 

ano, foram iniciadas as buscas pelos sinais nos livros didáticos do oitavo ano. 

 

6.1.3 Oitavo ano 
O livro inicia informando que a contagem é um processo necessário em 

inúmeras atividades humanas. Mostra exemplos de contagem como objetos, pessoas 

e convida o estudante a contar possibilidades. Assim, a primeira situação foi 

selecionada a partir do sinal 3 visto que conceitos de combinatória seriam utilizados 

de maneira indireta a partir da conversa entre dois jovens decidindo opções de cursos 

que o colégio oferecia.  

Os jovens poderiam escolher entre dois cursos no primeiro semestre e três 

cursos no segundo semestre. Há a informação que pode-se registrar essas 

possibilidades de forma organizada. O livro sugeria então, a organização das 

informações através de tabela, e do diagrama de árvores o que caracterizou também 

o sinal 1, pois essa notação é simbólica de combinatória (FIGURA 11).  

Na página seguinte é mostrada a opção de resolução de situação através do 

princípio multiplicativo e também, foram apresentadas mais situações resolvidas para 

que o estudante compreendesse essas três formas (diagrama de árvore, princípio 
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multiplicativo e, por meio de tabela) para organizar as possibilidades que se têm em 

um evento matemático. 

FIGURA 11 – INTRODUÇÃO NO OITAVO ANO NA COLEÇÃO B 

 

 
FONTE: ANDRINI; VASCONCELLOS (2015c, p. 271). 

Na sequência, conforme dito anteriormente, considerou-se também a opção de 

se multiplicar as quantidades e obter o total de possibilidades (Princípio Fundamental 

da Contagem) aqui o sinal 1 revelou-se. A próxima figura ilustra os demais exemplos 

que serviram de apoio para a compreensão dos conceitos por arte dos estudantes do 

oitavo ano.  



76 
 

FIGURA 12 – EXEMPLOS DA COMBINATÓRIA NA COLEÇÃO B 
 

 
 

FONTE: ANDRINI; VASCONCELLOS (2015c, p. 273). 
 

Após essa situação, mais exemplos foram explorados de como resolver 

problemas que envolviam contagem. Inicialmente foram propostas nove situações ao 

estudante para que ele resolvesse ao final da subseção e, mais doze situações foram 

sugeridas ao final do capítulo. Na sequência, foram indicadas mais nove situações 

(além das nove situações iniciais e, das doze situações posteriores) para que o 

estudante resolvesse, envolvendo conceitos de combinatória ou seja, em cada 

situação foi identificado o sinal 3. A figura a seguir exemplifica algumas destas 

situações. 
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FIGURA 13 – SITUAÇÕES PROPOSTAS NO OITAVO ANO NA COLEÇÃO B 

 
 

FONTE: ANDRINI; VASCONCELLOS (2015c, p. 274). 
 

De forma geral, as situações de ensino apresentadas pelos livros didáticos do 

oitavo ano das três coleções abordam a combinatória de maneira teórica, ou seja, não 

há a indicação de atividades que instiguem o estudante a realizar descobertas. Após 

essas buscas nos livros didáticos do oitavo ano das três coleções, iniciaram-se as 

buscas pelas situações nos livros do nono ano. 

 
6.1.4 Nono ano 

A primeira situação encontrada foi caracterizada pelo sinal 4 uma vez que havia 
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uma seção dedicada à combinatória. Essa seção foi subdividida em duas subseções, 

como indica a próxima figura. 

 
FIGURA 14 – CAPÍTULO DE COMBINATÓRIA NO NONO ANO  

 
 

FONTE: DANTE (2015d, p. 9). 

 

A primeira subseção foi identificada pelo sinal 1 pois iniciava-se explicando o 

que é o princípio multiplicativo através de um exemplo de combinações de roupas, 
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entre saias e blusas e também, pelo sinal 3 visto que, para combinar tais peças de 

roupas são exigidos conceitos de combinatória. No exemplo, uma tabela foi construída 

para organizar as opções (FIGURA 15) e, o diagrama de árvores foi utilizado como 

uma nova forma para também, organizar as opções disponíveis.  
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FIGURA 15 – INTRODUÇÃO DO CAPÍTULO DE COMBINATÓRIA 

 

 
 

FONTE: DANTE (2015d, p. 279). 
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Após essas opções de organização, foi explicado no que consiste o princípio 

multiplicativo ou princípio fundamental da contagem. Inicialmente o livro faz uma 

generalização explicando o princípio e na sequência, apresenta um exemplo e ainda 

mostra a opção de poder representar a situação pelo diagrama de árvore 

reconhecendo assim, o sinal 1 (por conta do diagrama) e o sinal 3 (pelo princípio 

multiplicativo). A próxima figura ilustra essa situação. 
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FIGURA 16 – MODOS DE RESOLUÇÃO PRESENTES NA COMBINATÓRIA 

 
 

FONTE: DANTE (2015d, p. 280). 
 

 
Na sequência, após a apresentação de exemplos e de quais formas podem ser 

utilizadas para representar as possibilidades, foram propostas sete situações para que 

o estudante resolvesse representando o sinal 3 em razão de utilizar conceitos de 

combinatória de maneira direta. A FIGURA 17 representa essa situação. 
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FIGURA 17 – SITUAÇÕES PROPOSTAS AO NONO ANO 

 

 
FONTE: DANTE (2015d, p. 281). 

 
Na segunda subseção, o sinal 3 foi identificado a partir da contextualização da 

situação de contagem por meio de um problema de senhas que aparece 

cotidianamente em bancos e vídeo-games e também, partindo de uma situação de 

pintar casas. Entende-se que para solucionar tais situações, seja de vídeo-games, 

senhas ou pintar casas, exige-se a aplicabilidade de maneira direta de conceitos de 

combinatória, ou seja, o sinal 3.  

O livro propunha dezessete situações para que o estudante resolvesse 



84 
 

exercitando o princípio multiplicativo que foi explicado na subseção anterior. Assim o 

sinal 3 marcou presença porque as situações exigem a aplicação de conceitos de 

combinatória. 

Em outra situação encontrada no nono ano, sem um capítulo ou uma seção 

específica, foram reconhecidos os sinais 1 (através do diagrama de árvore e do 

princípio multiplicativo) e 3 (uma vez que conceitos de combinatória seriam aplicados 

de maneira indireta juntamente com o conceito de probabilidade no lançamento de 

uma moeda).  

Nesse caso, o livro inicia fazendo um convite ao estudante para trabalhar um 

pouco mais probabilidade com a moeda. Nota-se que o intuito da situação é que o 

estudante compreenda o que é um diagrama de árvore para determinar os resultados 

possíveis.  

Ao final do diagrama de árvore construído, o livro informa ao estudante que se 

ele lembrar o que é o princípio multiplicativo, economizará tempo. Então, foi 

solucionada a situação utilizando-o. Na sequência é calculada a probabilidade de 

acontecer um certo evento que foi exigido anteriormente.  

Um quadro foi colocado abaixo da situação propondo ao estudante que use o 

exemplo dado para calcular a probabilidade de se ter cinco caras em cinco 

lançamentos da moeda. Foi observado que o estudante será levado novamente a 

resolver problemas com moedas, ou seja, fazer uma reprodução do exemplo dado. 

Uma vez que o estudante não compreendeu o que é o diagrama de árvore ou de que 

modo foram contadas as possibilidades de resultados através do exemplo dado, ele é 

capaz de reproduzir o exemplo, satisfazer o que o livro pede, porém, sem saber, está 

deixando de lado o desenvolvimento do seu raciocínio combinatório. A figura seguinte 

ilustra essa situação.  
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FIGURA 18 – COMBINATÓRIA NO ESPAÇO AMOSTRAL DE UM EVENTO 

 

 
FONTE: ANDRINI; VASCONCELLOS (2015d, p. 140). 

 

Essa foi a última situação de ensino encontrada nos livros do último ano de 
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ensino do fundamental e assim, foram concluídas as buscas de situações nos livros 

didáticos de matemática.  

A partir das situações de ensino encontradas e com base nos sinais 

estabelecidos, foi organizada uma tabela que relaciona a quantidade de cada sinal em 

cada ano de ensino nas três coleções juntas e também, uma breve conclusão em 

relação aos sinais. Antes da tabela com a contagem, será novamente trazida a tabela 

dos sinais com a finalidade de relembrar a descrição de cada um deles. 

 

TABELA 3 - SINAIS E SUAS DESCRIÇÕES 

Sinais Descrição do sinal 
1- Notações específicas de 

combinatória 
Conceitos combinatórios como: fatorial 
de um número, diagrama de árvore, 
tabela e princípio multiplicativo.  

2- Registros históricos da 
combinatória  

Histórico do conteúdo de combinatória 
como seu surgimento, por exemplo. 

3- Aplicabilidade da 
combinatória, direta ou 
indiretamente 

A combinatória apresentando-se sozinha 
ou como parte integrante de outro 
conteúdo 

4- Palavras: combinatória e/ou 
combinatório. 

Aparições das palavras (combinatória 
e/ou combinatório) em capítulos, 
subcapítulos, seções ou subseções. 

 
FONTE: A autora (2018). 

 

A tabela a seguir contabiliza os sinais em relação aos anos de ensino e o total 

de sinais encontrados nas situações de ensino. 

 

TABELA 4 - CONTAGEM DE SINAIS NAS SITUAÇÕES 

 SINAIS TOTAL DE 
SINAIS NAS 
SITUAÇÕES 1 2 3 4 

6º ano 0 0 7 3 10 
7º ano 1 0 5 0 6 
8º ano 11 0 48 0 59 
9º ano 10 0 29 5 44 

 
FONTE: A autora (2018). 

 
 
De maneira geral, o sinais serviram para identificar as situações de ensino nos 
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livros e também caracterizam uma análise inicial, de reconhecimento de situações de 

combinatória. Assim, conforme observado no início desse capítulo, o sinal 2 que 

caracteriza a abordagem dos aspectos históricos da análise combinatória não esteve 

presente em nenhuma coleção analisada. 

De acordo com a TABELA 3, observa-se que em livros didáticos do sexto ano 

o sinal 1 não está presente, e pode-se considerar que não há neste momento 

necessidade de formalização simbólico de elementos da análise combinatória nos 

livros didáticos deste respectivo ano, já que há uma escassez de notação como 

diagrama de árvores e princípio multiplicativo, por exemplo.  

Ainda no sexto ano, o sinal 3 foi encontrado sete vezes a partir das situações 

de ensino que foram propostas ao estudante das quais abordaram combinatória de 

maneira indireta em sua resolução. Já o sinal 4 foi notado três vezes pois a palavra 

‘combinatória(a)’ apareceu em títulos.  

Nos livros didáticos do sétimo ano, o sinal 1 teve uma vez sua presença notada, 

ou seja, a representação de conceitos específicos de combinatória foram 

apresentados. O sinal 3 contabilizado cinco vezes neste ano de ensino foi marcado 

pela presença da combinatória através de exemplos uma vez que espera-se a 

aplicação de maneira direta ou indireta de combinatória na resolução das situações. 

O sinal 4 não foi contabilizado nas análises do conteúdo de combinatória nas coleções 

de livros didáticos selecionadas, em outras palavras, o conteúdo de combinatória não 

teve uma apresentação extensa e minuciosa nos livros de sétimo ano.  

O oitavo ano foi o ano que apresentou um número significativo de sinais 

reconhecidos nas situações envolvendo a combinatória. Ao todo foram cinquenta e 

nove sinais identificados nas situações propostas ao estudante porém, apenas os 

sinais 1 e 3 foram evidenciados destas situações. Sendo assim, o sinal 1 foi 

contabilizado onze vezes, isso quer dizer que elementos próprios da análise 

combinatória como princípio multiplicativo, diagrama de árvores e tabelas foram 

apresentados ao estudante.  

O sinal 3, por sua vez, apresentou-se em quarenta e oito situações propostas. 

Esse fato reflete o altíssimo uso de situações propostas para que o estudante 

resolvesse fazendo uso de conceitos de combinatória de maneira direta ou indireta. É 

importante destacar que as quarenta e oito situações propostas foram notadas em 

uma única coleção de livros. 

Observou-se através da TABELA 4 que o nono ano, apresentou dez situações 
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propostas envolvendo o sinal 1. Este fato representa uma formalidade na abordagem 

da combinatória uma vez que a notação da combinatória foi utilizada. O sinal 3 foi 

notado a partir das situações que abordavam a combinatória de maneira direta e, por 

fim, o sinal 4 foi encontrado cinco vezes nas situações propostas ao estudante de 

nono ano haja vista a aparição da palavra ‘combinatória(o)’.  

Após todo o levantamento realizado das situações propostas nas três coleções 

de livros didáticos através dos sinais previamente estabelecidos seguirá uma análise 

aprofundada e propositiva relacionada às mesmas. Essa análise está articulada com 

o movimento histórico e lógico do raciocínio combinatório. 

 
 

6.2  ANÁLISE PROPOSITIVA DAS SITUAÇÕES DE ENSINO  
 

Neste momento, serão realizadas as análises propositivas das situações de 

ensino a partir dos indícios estabelecidos no movimento histórico e lógico da 

combinatória. Os sinais estabelecidos anteriormente (TABELA 1 e TABELA 3) 

serviram para identificar as situações de ensino presentes nos livros didáticos e 

caracterizaram uma análise inicial de reconhecimento de situações de combinatória. 

Ou seja, algumas conclusões puderam ser realizadas a partir desses sinais, como por 

exemplo, a escassez de aspectos históricos que foram representados pelo sinal 2. 

Entretanto, é necessária uma análise aprofundada que será concretizada a partir dos 

indícios que foram apresentados no Capítulo 5. 

 O primeiro indício reconhecido revela os diferentes significados que podem ser 

atribuídos às diferentes combinações de elementos. O segundo indício faz referência 

a quantidade de combinações realizadas, podendo ser combinados todos os 

elementos ou parte deles. Já o terceiro indício traz as relações estabelecidas entre 

objetos que se têm em mãos e o pensamento empírico envolvido nessas 

combinações. Por fim, o quarto indício remete ao formalismo (generalizações) da 

combinatória.  

Em um primeiro momento serão analisadas algumas situações propostas 

considerando estes indícios e em seguida serão propostas adaptações às situações 

de ensino visando aprimorá-las para favorecer o desenvolvimento do raciocínio 

combinatório. Optou-se por propor alterações e adaptações a uma situação de cada 

ano de ensino. Tais adaptações serão propostas considerando os elementos da 
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Atividade Orientadora de Ensino, e principalmente a situação desencadeadora de 

aprendizagem. 

Nos livros do sexto ano a situação selecionada para análise (FIGURA 19) 

apresenta o indício 2 pois o objetivo da pergunta é definir a quantidade de 

combinações que são possíveis de fazer. Em particular, nessa situação são 

combinações com três elementos. 

 
FIGURA 19 - SITUAÇÃO DO SEXTO ANO 

 
FONTE: Dante (2015a, p. 30). 

 

A situação anterior pode ser aprimorada procurando apresentar os demais 

indícios, da seguinte forma: 

 

1) Você e seus pais fizeram uma viagem à Foz do Iguaçu- PR e pretendem 

tirar o máximo número de fotos em frente às Cataratas. Porém as fotos devem ter 

vocês três em posições diferentes. A primeira foto teve a seguinte ordem: MÃE, VOCÊ 

e PAI. Sabendo desses fatos, responda: 

 

a) De que outras maneiras vocês poderiam aparecer nas fotos? 

 

b) As diferentes ordens para as fotos fazem com que mude o fato da visita de 

vocês às Cataratas? Ou seja, há uma diferente interpretação ao olhar a foto 

mudando a posição de vocês? 
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c) Se você pudesse convidar um amigo para ir à viagem junto e ele também 

fosse participar das fotos, quantas fotos poderiam registrar?  

 
d) Você consegue registrar a relação do raciocínio que teve no item a) com o 

item c) ? 

 

Essa situação do sexto ano foi observada inicialmente contemplando o indício 

2 e, pôde ser aprimorada com os indícios 1, 3 e 4.  

Primeiramente a pergunta poderia ter colocado o estudante como participante 

da situação, assim, ele não apenas estaria resolvendo uma situação “de determinadas 

pessoas sentadas no sofá” mas estaria interessado em resolver uma necessidade 

própria. Ainda que a situação fosse resolvida empiricamente (indício 3), o estudante 

teria condições de criar formas de representar as diferentes combinações possíveis, 

fosse através de desenhos, ou registros de contagem, ou outra representação. 

Na sequência, alguns questionamentos poderiam ser feitos a partir do empírico, 

instigando o estudante a interpretar a ordem dos elementos (indício 1), tentando 

identificar se o fato de alterar as combinações geraria novos significados. Por fim, 

sugere-se a proposição de mais uma pergunta estimulando uma certa formalização 

do raciocínio desenvolvido durante a resolução da situação e, o reconhecimento de 

um modo geral de estabelecer as combinações (indício 4), característico do 

pensamento teórico.  

Assim, acredita-se que a situação aprimorada possa superar a situação 

apresentada inicialmente pelo livro didático e possa auxiliar o desenvolvimento do 

raciocínio combinatório dos estudantes uma vez que são motivados para resolvê-la. 

Além disso, destaca-se que mesmo que as questões não sejam apresentadas no livro 

didático, são possibilidades para que o professor desenvolva na interação com a 

turma. 

No sétimo ano a situação a ser aprimorada está ilustrada a seguir. 
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FIGURA 20 - SITUAÇÃO PROPOSTA NO LIVRO DIDÁTICO DO SÉTIMO ANO 

 
 

FONTE: Dante (2015b, p. 272). 
 

O indício 2 foi percebido no item a) a partir da descoberta de quantas eram as 

possibilidades de se compor um prato para formar uma refeição. A situação instiga o 

estudante a escrever duas e descobrir as demais. Acredita-se que essa é uma 

abordagem válida para desenvolver o raciocínio combinatório uma vez que o 

estudante precisa raciocinar de como fará essas duas opções.  

Porém, no intuito de se esgotar as possibilidades, caberia ao professor em levar 

para a sala de aula os tipos de pratos disponíveis e deixar os alunos manuseando e 

fazendo a descobertas em grupo. Assim, o empírico dos estudantes seria fortemente 

trabalhado, o que caracterizaria o indício 3 e perguntas norteadoras poderiam ser 

realizadas. Perguntas visando contemplar o indício 1, como:  

 Se o prato formado com carne, maionese e salada frutas tivesse a ordem 

trocada para maionese, carne e salada de frutas teria diferença no prato 

final formado? Ou seja, esse novo prato formado tem interpretação 

diferente em relação ao primeiro formado?  

Outras questões a serem feitas na sequência para os estudantes (perfazendo 

ainda o indício 2 pois pergunta quantidades mas já instigando o indício 4 de formalizar 

as descobertas) poderiam ser:  

 E se ao invés de três tipos de carnes tivesse apenas duas, quantos 

pratos seriam formados?  

 Se ainda houver três opções de carne, duas de salada e apenas duas 

de sobremesa, quantos pratos poderiam ser formados? 

A partir desses últimos questionamentos poderia motivar o aluno para a 
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formalização (indício 4) de fato: 

 Você conseguiu notar o que mudou com as quantidades na situação 

inicial e quando foi retirada uma opção de carne? Registre a forma que 

pensou e compare com a resposta de seu colega. 

Nessa última parte do exercício em que o estudante compara seu raciocínio 

registrado sob a forma escrita com a produção de seu colega, é possível que perceba 

as diferentes formas que há para formalizar o raciocínio combinatório. 

Nessa situação do sétimo ano, através dos itens b); c); d) e e) pôde-se perceber 

que o foco eram perguntas sobre as probabilidades. Porém, o raciocínio combinatório 

é uma ferramenta essencial para esse tipo de situação uma vez que a quantidade total 

de pratos é questionada. Assim, caberia ao professor propor uma situação motivadora 

e fazer com que o raciocínio combinatório dos estudantes fosse aperfeiçoado. 

 Já no oitavo ano, a situação de ensino a ser adaptada está ilustrada na figura 

a seguir: 
FIGURA 21 - SITUAÇÃO DO OITAVO ANO 

 
FONTE: ANDRINI; VASCONCELLOS (2015c, p. 282). 

 

 A situação contempla o segundo indício do movimento histórico e lógico uma 

vez que preocupa-se com a quantidade dos resultados possíveis. Para essa situação, 

a proposta é que seja elaborada uma situação desencadeadora de aprendizagem, 

que pode ser através de um jogo, por exemplo. Entende-se que a situação sendo 

adaptada para um jogo, motivaria muito mais a identificação das quantidades e quais 

são as possibilidades. Assim, de forma mais eficaz do que se fazer apenas que o livro 

propõe, o professor poderia sugerir o jogo como situação desencadeadora de 

aprendizagem e, levar moedas para a sala de aula e deixar que os estudantes façam 

descobertas partindo de experimentos. Assim, o indício 3 seria contemplado pois o 

empírico dos estudantes seria despertado com a manipulação das moedas.  
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 Visando fazer que a situação contemple mais indícios e promova ainda mais o 

desenvolvimento do raciocínio combinatório, o indício 1 (que é observado a partir de 

que com diferentes combinações há diferentes interpretações) poderia ser abordado 

a partir de uma regra do jogo. Tal regra pode ser definida como: ao lançar duas 

moedas e o resultado obtido for duas caras consecutivas, o estudante ganha um 

prêmio. Assim, os estudantes podem notar que diferentes combinações geram 

diferentes interpretações, e no caso, passa-se a atribuir valor e significado diferente à 

combinação de moedas com duas caras. 

Na sequência, o professor poderia acrescentar uma moeda às três iniciais e 

perguntar novamente quantos são os resultados possíveis. Também questionaria 

quantos são os resultados possíveis com duas moedas. Visando a formalização de 

conceitos, o professor poderia sair do empírico (deixar de usar as moedas) e procurar 

fazer questionamentos do tipo: 

De quantas maneiras podem ser agrupados dois elementos em um grupo de 

quatro elementos? 

De acordo com a resposta dos estudantes, verificar se respondem 

considerando a ordem dos elementos ou não, e assim, encaminhar para a 

compreensão das noções de arranjo e combinação. 

A última situação de ensino a ser aperfeiçoada é do nono ano e está 

representada na FIGURA 22. 
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FIGURA 22 - SITUAÇÃO PROPOSTA AO NONO ANO 

 
FONTE: DANTE (2015d, p. 283). 

 

Essa situação proposta aos estudantes do nono ano, apresenta a presença no 

indício 2 já apresentado no movimento histórico e lógico pois novamente, perguntam-

se as quantidades possíveis de combinações. Ela poderia ser aprimorada colocando 

o estudante presente na situação.  

Ao invés de cofre eletrônico, poderia ser dito que um estudante quer colocar 

uma senha para bloquear seu celular, situação muito corriqueira para alunos do 9º 

ano e assim, seria caracterizada uma situação desencadeadora de aprendizagem 

baseada na situação do cotidiano.  

Para a formulação dessa senha de quatro algarismos distintos poderia ser 

imposto que os estudantes disporiam apenas de números ímpares. O professor 

poderia pedir para cada estudante da sala escrever uma senha e depois, poderia pedir 

para que relacionem na lousa e observar quais as diferentes senhas encontradas ou 

ainda, pedir aos estudantes que tentem descobrir a senha de um colega. Assim, o 

indício 3 que contempla o empírico dos estudantes seria aguçado.  

Fica claro nessa situação, o quanto a ordem dos elementos nas combinações 

faz a diferença na interpretação (indício 1). Pois um algarismo digitado em ordem 

diferente do que condiz com a senha correta, torna a tentativa de senha incorreta. 

Para contemplar a formalização dos conceitos (indício 4), o professor poderia propor 
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diferentes situações como apenas com algarismos pares; senhas com apenas três 

algarismos e assim por diante.  

Tendo em vista a formalização da combinatória, essa situação explora bem a 

ordem dos elementos. Para se chegar à ela é necessária a compreensão que os 

algarismos digitados em ordem diferente geram diferentes senhas. Tomando como 

exemplo uma situação simples o professor poderia fazer com que os estudantes 

reconheçam a diferença de que para desbloquear o celular a senha 2332 é diferente 

da senha 2323. E isso matematicamente é o conceito denominado de arranjo pois a 

ordem dos elementos tem importância. 

Poderia o professor também explorar as combinações em uma situação em 

que a ordem dos elementos não importa, ou seja, quando o estudante está formulando 

a senha para colocar em seu celular. Não há um sistema no celular que impeça o 

estudante de colocar a senha que for. Para o sistema do aparelho é aceitável 

determinar tanto a senha 2332 quanto a senha 2323 porém depois de definida a 

senha, é necessário que a digitação da mesma seja na ordem correta para que haja 

o desbloqueio do celular. 

A partir do momento em que os estudantes têm o reconhecimento que esses 

registros apresentam diferença entre si, o professor poderia fazer questionamentos 

para que os alunos fossem generalizando esses conceitos. Questionamento do modo: 

Há mais possibilidades quando a ordem importa ou quando a ordem não importa?  

Deste modo, partindo das necessidades apresentadas pelas civilizações por 

meio do movimento histórico e lógico do raciocínio combinatório apresentado e 

portanto, dos indícios elencados para cada umas das necessidades, as análises nos 

livros didáticos, foram finalizadas. Assim, pôde-se notar que as situações propostas 

nos livros didáticos podem ser aprimoradas de modo a desenvolver o raciocínio 

combinatório dos estudantes dos anos finais do ensino fundamental.  

Esse aprimoramento foi realizado por vezes adaptando a situação proposta, 

fornecendo pistas para que o professor conduza uma atividade diferenciada em sala 

de aula ou ainda, propondo uma situação desencadeadora de aprendizagem. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este último capítulo arremata o movimento realizado durante dois anos de 

pesquisa. A motivação para essa pesquisa, surgiu de experiências pessoais e 

profissionais em que estudantes pareciam preocupar-se com qual fórmula utilizar para 

resolver uma situação envolvendo análise combinatória. Tais estudantes não 

pareciam estar motivados para resolver situações, uma vez que tiveram um ensino 

pautado apenas no livro didático. A partir da insatisfação com essa situação 

corriqueira no ensino, inicialmente foi realizado um levantamento de compreensões 

que esse tema possui. 

Foram então apresentadas as compreensões que pesquisadores da área tem 

sobre o assunto e, nos últimos trinta anos pode-se notar o quanto a preocupação com 

o ensino de combinatória vem crescendo. Desse modo, pesquisadores concluíram 

que esse ramo da matemática pode e deve ser proposto a estudantes desde os anos 

iniciais. Conforme o estudante vai se desenvolvendo, as situações em que ele se 

depara e pode solucionar, também devem ir aumentando o grau de complexidade. 

Pesquisadores também destacaram a importância que o raciocínio combinatório tem 

no âmbito escolar. Além de solucionar situações matemáticas, desenvolve o raciocínio 

lógico, faz com que estudantes filtrem as informações que recebem (visto que a 

combinatória é um ramo da matemática em que não se fala em exatidão) e também, 

inúmeros problemas não relacionados a matemática de maneira direta. 

As compreensões que documentos oficiais de ensino têm sobre o raciocínio 

combinatório também foram analisadas. Inicialmente foi analisado o documento 

americano NCTM (1991) pois entende-se que foi o documento norteador para a 

formação dos documentos oficiais brasileiros. Então, o NCTM (1991) apresentou os 

motivos, as faixas etárias e o quê de combinatória deveria ser ensinado aos 

estudantes. Também foram analisados os Parâmetros Curriculares Nacionais que 

propõe que haja o ensino do tema em questão em todos os anos finais do ensino 

fundamental. Já as Diretrizes Curriculares Estaduais do Paraná apresentaram um 

ensino escasso uma vez que, propõe apenas para o nono ano o ensino do princípio 

multiplicativo.  

O documento oficial mais recente que foi analisado, foi a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC). Esse documento homologado no presente ano (2018) traz o ensino 

de combinatória para alguns anos finais do ensino fundamental. Apenas no nono ano 
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o conteúdo não é proposto, no entanto, é compensado nos demais anos de ensino.  

Levando em conta que nesta pesquisa seriam analisados os livros didáticos, 

fez-se necessário analisar o edital do PNLD 2017. O edital do PNLD norteia editoras 

acerca de quais conteúdos devem estar presentes nas coleções apresentadas. De 

modo geral, o edital não exige que seja ensinada a combinatória pois afirma que ela 

será retomada anos posteriores (ensino médio). Assim, o passo seguinte dado foi 

analisar os livros didáticos de três coleções de ensino. Considerando o PNLD como 

guia para as editoras, era de se esperar a ausência quase total de combinatória nas 

coleções analisadas.  

A partir do levantamento de situações de ensino envolvendo combinatória 

através de sinais previamente estabelecidos, pode-se notar que ela está presente nos 

livros didáticos. Os sinais estabelecidos foram: notações específicas de análise 

combinatória; registros históricos da combinatória; aplicabilidade da combinatória de 

maneira direta ou indiretamente e, a aparição das palavras: combinatória e/ou 

combinatório. No entanto, de maneira geral, as situações apresentadas exigem 

aplicação de conceitos combinatórios de maneira direta e já pode-se notar que o 

histórico da análise combinatória estava escasso a partir do segundo sinal. 

Considerando o estudo das teorias (Teoria Histórico- Cultural e teoria da 

atividade) que embasaram essa pesquisa, foi realizado também o estudo do 

movimento histórico e lógico do raciocínio combinatório. Através desse último, pôde-

se estabelecer quatro indícios que indicaram as necessidades que a combinatória 

apresentou para várias civilizações desde milênios antes de Cristo até a atualidade. 

Os indícios que fortemente nortearam todo o trabalho realizado com as situações de 

ensino pois permitiram fazer a relação do ensino com o movimento histórico e lógico. 

Assim, os indícios estabelecidos foram: combinações de elementos que geram 

diferentes interpretações e significados; a quantidade de combinações possíveis a 

serem realizadas com elementos; combinação material empírica e, a formalização 

matemática através de fórmulas. Estabelecidos os indícios, procurou-se reconhecê-

los em algumas situações de ensino selecionadas aleatoriamente. Compreendeu-se 

que as situações de ensino apresentaram uma escassez dos indícios, isso quer dizer 

que os estudantes não são colocados frente a situações combinatórias levando em 

conta a realidade e muito menos, à motivações para solucioná-las ainda mais quando 

essas aparecem de maneira muito semelhantes.  

As situações selecionadas foram aprimoradas para contemplar a presença dos 
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indícios do movimento histórico e lógico tornando-as uma situação desencadeadora 

de aprendizagem. Com isso entende-se que as situações tornam-se significativas 

para os estudantes uma vez que além de motivados, eles desenvolvem seu 

pensamento teórico e são capazes de ir além do que a situação de ensino propõe.  

Por fim, as situações que inicialmente apresentaram-se de maneira repetida e 

esperando uma resolução mecanicista, puderam ser reelaboradas visando um 

favorecimento nos estudantes em relação ao desenvolvimento do raciocínio 

combinatório. 

O papel do professor no processo de ensino-aprendizagem tem a importância 

fundamental de promover aos estudantes uma aprendizagem que favoreça a 

proposição de conceitos. Assim, espera-se que esta pesquisa possa contribuir com o 

ensino especificamente de análise combinatória. Que todo o estudo realizado e as 

situações propositivas possam ser utilizados ou ainda, servir de inspiração para 

professores que ensinam combinatória visando o desenvolvimento do raciocínio 

combinatório dos estudantes.  

Considerando os caminhos iluminados que essa pesquisa teve, houve um 

grande crescimento e amadurecimento da pesquisadora enquanto professora e 

pesquisadora. A cada passo dado, senti a necessidade de enriquecer cada vez mais 

a pesquisa ampliando meus conhecimentos sobre análise combinatória e também 

sobre as teorias que nortearam o presente estudo.   

Chegada a hora de concluir essa pesquisa, percebemos a impossibilidade de 

fechá-la por aqui. Considera-se que com os estudos realizados, diversas novas 

inquietações foram surgindo e precisam ser estudadas. Ou seja, as descobertas 

trazidas até aqui vão muito além. Porém, considerando o tempo que tínhamos a nossa 

disposição, as considerações e estudos realizados precisavam ser finalizados até 

certo ponto.  
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