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RESUMO 

 

 

SILVA, Thayná Damasceno. O ensino de análise combinatória no ensino fundamental II: 

uma proposta pedagógica com materiais manipuláveis. 2020. p. 124. Dissertação 

(Mestrado em Educação em Ciências e Matemática). Instituto de Educação, Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, 2020. 

 

 

O ensino da matemática se apresenta como um grande desafio para professores e alunos. São 

notórias as dificuldades encontradas nos diferentes níveis de ensino. Com o intuito de 

minimizar tais obstáculos de aprendizagem, o presente trabalho tem como objetivo investigar 

de que forma o uso de materiais manipuláveis colabora com a construção do raciocínio 

combinatório em alunos do Ensino Fundamental II. Para tanto, apresento, inicialmente, uma 

breve descrição histórica do conhecimento matemático na humanidade, com especial atenção 

para os sistemas de numeração e análise combinatória. Abordo, ainda, um estudo sobre as 

propostas curriculares que mostram como a matemática, mais especificamente a análise 

combinatória, aparece nos documentos oficiais: Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Além disso, em seguida, dialogo sobre conceitos 

e implicações do estudo da linguagem como lente para o debate em torno das dificuldades do 

raciocínio combinatório. Sob essa perspectiva, disserto sobre a definição de letramento 

matemático e o desempenho dos estudantes brasileiros no Programa Internacional de 

Avaliação de Estudantes (PISA). Com o intuito de contribuir com a redução das dificuldades 

no processo de ensino-aprendizagem em matemática, é discutida a importância que existe em 

investir nas pesquisas relacionadas à educação matemática. Nesse sentido, na aposta de que 

utilizar uma metodologia concreta para o ensino da análise combinatória contribui 

significativamente para a compreensão de conceitos matemáticos importantes para o 

desenvolvimento dos estudantes, foram aplicadas três atividades: Criando Emojis, 

Trabalhando com os números e Minecraft, que possibilitaram elaborar a criação de um 

caderno de orientações para professores como produto desta dissertação. Para finalizar, foi 

possível inferir que o uso de materiais concretos, além de motivar o estudante, contribui para 

uma relação mais próxima entre professor-aluno e entre aluno-aluno, além de contribuir para 

melhor compreensão dos conceitos relacionados à análise combinatória.  

 

Palavras-chave: Análise combinatória; Raciocínio combinatório; Educação matemática; 

Materiais manipuláveis; Letramento matemático. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

SIVA, Thayná Damasceno. Teaching combinatorial analysis in middle school: a singular 

pedagogical approach to teach mathematics with physical materials. 2020, p. 124. 

Dissertation (Master in Science and Mathematics Education). Instituto de Educação, 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, 2020. 

 

 

Mathematics education is a major challenge to both teachers and students. Notorious obstacles 

can be found in different education levels. In order to lower such struggles in learning, the 

present work aims to investigate in which way the use of physical materials helps the process 

of developing knowledge for middle school students. To do so, i present, firstly, a brief 

historical description in humankind with special attention to numeral systems and 

combinatorial analysis.  Furthermore, i approach a study that reflects on the curriculum 

projects, especially combinatorial analysis, to middle school's math teaching. In this sense, we 

discuss how mathematics appears in official documents:  the Brazilian National Curriculum 

Parameters (ParâmetrosCurricularesNacionais - PCN) and the Brazilian Common Curricular 

Parameters (Base NacionalComum Curricular - BNCC). Additionally, i discuss the concepts 

and implications of language study. My intention is to understand how language contributes 

to the process of knowledge construction of combinatorial thinking. On this perspective, i 

debate on the definition of math literacy and brazilian students performance in Programme for 

International Student Assessment (PISA) 2018. Aiming to strengthen the debate on how to 

diminish the difficulties in the process of teaching-learning mathematics, i discuss the 

importance of investing in research related to teaching combinatorial analysis, hoping that 

using physical materials significantly contributes to comprehending important mathematical 

concepts to the development of students. In this perspective, in the bet that using a concrete 

methodology for the teaching of combinatorial analysis contributes significantly to the 

understanding of mathematical concepts, important for the development of students, three 

activities were applied: Criando Emojis, Trabalhando com os números and Minecraft, which 

made it possible to elaborate the creation of a guide book for teachers as a product of this 

dissertation. Finally, it was possible to infer that the use of concrete materials, in addition to 

motivating the student, contributes to a closer relationship between teacher-student and 

student-student, in addition to contributing to a better understanding of the concepts related to 

combinatorial analysis. 

 

 

 

Keywords: Combinatorial analysis. Combinatorial Thinking. Mathematics Education. 

Physical Materials. Math Literacy. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Existe em mim uma grande insatisfação e dúvida no que diz respeito ao que fazemos 

com o ensino de matemática. Durante minha trajetória, observo que as dificuldades são 

inúmeras e permeiam todas as classes sociais, raça, cor, gênero, religião. É bastante 

democrática nesse sentido, lamentavelmente. Diria ser muito tortuoso presenciar os anseios 

pelos desafios, que crianças do Ensino Fundamental possuem, esvaindo-se pelo ralo em que o 

sistema educacional se encontra. Anseio que o berço da educação seja acolhedor, menos 

hostil, mais próspero. Desejo veementemente que a matemática deixe de ocupar a posição 

inicial no ranking das dificuldades e se torne uma disciplina que dialogue com as outras. Uma 

disciplina que tenha sentido, seja aplicável. Aspiro ainda que deixe de ser uma prática morta, 

moldada pelos processos puramente tradicionais. Que a frase “Ah, professora, por que temos 

que estudar isso, não serve para nada mesmo?!” deixe de ser dita e escutada com tanta 

frequência. Que o aprendizado seja plural, não sufoque as cargas exteriores que cada ser 

humano possui, pois acredito que a educação tem que promover conhecimento significativo 

para quem aprende tanto quanto para quem ensina. Verificar, todos os dias, que crianças se 

esforçam para obter destreza em uma prática pouco eficaz é de dar calafrios. E esse é o 

principal motivo que promove este estudo. 

 Neste cenário, a matemática é pensada em duas direções: ora como matemática pura, 

utilizada para demonstração e resolução de fórmulas, ora como aquela que auxilia na 

compreensão e reflexão crítica de fatos cotidianos e nos problemas das vastas áreas do 

conhecimento.  

Como é sabido, trata-se de uma disciplina em que as dificuldades circundam o 

processo de aprendizagem desde os anos iniciais de escolarização. O ensino desta se dá por 

níveis graduais de complexidade em que o não desenvolvimento de uma habilidade básica 

promove prejuízo no aprendizado subsequente. Tais dificuldades devem-se a fatores que, 

historicamente, fundamentam a matemática na primeira situação supracitada: a aplicação e 

resolução de fórmulas.  

Dentro do âmbito educacional, a prática mais frequente tem sido aquela em que o 

professor, em uma abordagem tradicional de esnino, apresenta os conteúdos de maneira 

expositiva e mecânica, valendo-se de técnicas padronizadas que fazem com que os estudantes 

sejam apenas reprodutores dos conteúdos aplicados em um dado momento. Considerando 

minhas leituras dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e a minha trajetória docente, 

essa prática é ineficaz e indicativa de que o aluno sabe apenas reproduzir, mas não desenvolve 

a capacidade de compreender o conceito e, portanto, não sabe utilizá-lo em outros contextos 

(BRASIL, 1998).  

 Nesse sentido, a matemática é vista de maneira isolada e com uma tola independência 

das demais áreas da educação. Sem estabelecer conexões, provoca danos irreparáveis, assim 

como prevêem os princípios básicos descritos nos PCN, 

 
A aprendizagem em matemática está ligada à compreensão, isto é, à apreensão do 

significado; apreender o significado de um objeto ou acontecimento pressupõe vê-lo 

em suas relações com outros objetos e acontecimentos. [...]. O significado da 

Matemática para o aluno resulta das conexões que ele estabelece entre ela e as 

demais disciplinas, entre ela e seu cotidiano e das conexões que ele estabelece entre 

os diferentes temas matemáticos. (BRASIL, 1997, p.19) 

 

 Portanto, romper o paradigma de que matemática está, única e exclusivamente, ligada 

à resolução de cálculos e trazê-la como ferramenta aplicável a diversas áreas do conhecimento 
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é dever nosso enquanto profissionais da educação e um caminho possível é através do 

raciocínio combinatório. 

 O estudo de análise combinatória é um exemplo de conteúdo que ilustra exatamente 

minha sensação em torno das lacunas existentes no aprendizado de matemática como um 

padrão notório de insucesso. Este conteúdo, clássico e extremamente útil para a sociedade 

como um todo, com grande aplicabilidade no campo das ciências, não desperta qualquer 

interesse nos alunos em geral. Este fato não é nada surpreendente se considerarmos que a 

construção do significado não é posta como parte intrínseca – e central – no processo 

complexo que é o ensino-aprendizagem, como afirma César Coll (1998).  

           Tanto alunos quanto professores possuem grandes dificuldades em solucionar 

problemas que evolvam o raciocínio combinatório. Narrativas de professores que se 

depararam com exercícios combinatórios, que pareciam ser fáceis de resolver e tornaram-se 

complicados, não são raras. Isto se deve ao fato de que solucionar problemas combinatórios 

exige domínio interpretativo e certa dose de criatividade (MORGADO et all. 1991), aspectos 

que exploro, mais à frente, no presente estudo. 

Com tantas aplicabilidades, resta-me questionar: ao que se deve o fato de a análise 

combinatória ser considerada tão difícil e vista com tanta inutilidade aos olhos dos estudantes 

no Ensino Médio? Muito provavelmente por conta de como ela é ensinada neste segmento do 

ensino com o uso de fórmulas e regras. Em um contexto geral, o objetivo é seguido como uma 

receita de bolo: primeiro ler e compreender o enunciado; em seguida, adicionar uma dose de 

indagação e questionar se a ordem importa ou não. Com base nisso, após alguns minutos, 

verificar qual fórmula vai utilizar. Por fim, aplicá-la. Resultado: certo ou errado? Comumente, 

errado. Isso se justifica, segundo Vygotsky (2001), pelo problema que assombra o 

desenvolvimento dos conceitos – a verbalização descontextualizada e mecânica, que torna a 

apreensão do conhecimento nada significativo.  

A memorização do conceito e a repetição são culturas existentes dentro do ramo 

educacional e, principalmente, no campo de ensino da combinatória, o que corrobora com a 

posição em um dos primeiros lugares da disputa na deficiência no aprendizado desta 

disciplina. É importante pontuar que dar significado a um conceito vai além de memorizá-los, 

como afirma Vygotsky (2001, p. 246): 

 
Um conceito é mais do que a soma de certos vínculos associativos formados pela 

memória, é mais do que um simples hábito mental; é um ato real e complexo de 

pensamento que não pode ser aprendido por meio de simples memorização, só 

podendo ser realizado quando o próprio desenvolvimento mental da criança já 

houver atingido o seu nível mais elevado. 

 

 O fato é que o sistema escolar ignora o tempo necessário para construção e 

compreensão do conceito. Há uma robotização, no sentido de que, uma vez que foi ensinado, 

é necessário – e inevitável – que seja aprendido por todos, da mesma forma, sob o mesmo 

tempo. Contudo, alunos são seres humanos pensantes, que necessitam de seus próprios 

tempos de internalização, maturação e compreensão do conceito. 

 Com base no exposto e no intuito de contribuir para superar a impressão de que o 

estudo de análise combinatória se baseia na aplicação de fórmulas complicadas, é que esse 

estudo propõe maneiras de intensificar a inserção deste conteúdo ao longo da educação 

básica, tal como prevê a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que contempla 

compromissos do Ensino Fundamental no ensino da matemática, a saber: 

 
i. Desenvolver o letramento matemático; 
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ii. Colocar os processos matemáticos de resolução de problemas, 

desenvolvimentos de projetos e da modelagem como objeto e estratégia de 

aprendizagem ao longo de todo o ensino fundamental. 

iii. E desenvolver competências específicas tais como: desenvolver o raciocínio 

lógico; compreender as relações entre diferentes conceitos da matemática; utilizar 

ferramentas matemáticas para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais, 

entre outros. (BRASIL, 2017) 

 

Sob tal perspectiva, a intenção desta pesquisa é fazer com que se construa, aos poucos, 

o raciocínio combinatório, validando suas várias facetas de resolução, aprimorando e 

inferindo aspectos a cada nível superior de escolaridade do Ensino Fundamental. 

  Acredito que parte das deficiências em análise combinatória pode ser sanada através 

do uso de recursos que promovam a leitura e a interpretação de dados. Daí, seria importante 

que os sistemas de ensino assumissem estratégias de acordo com a urgência de cada grupo. 

 Na busca por responder as questões apresentadas e atingir os objetivos propostos, é 

preciso fazer os recortes necessários. Para isso, tomarei como foco central de análise, para o 

presente estudo, a investigação do uso de materiais manipuláveis como ferramenta 

colaborativa para construção do raciocinio combinatório no Ensino Fundamental II. Nesse 

sentido, delineando o campo de investigação, este texto tem como ponto de partida uma breve 

descrição histórica, que visa mostrar que a matemática foi construída, em grande parte, de 

acordo com as necessidades de cada civilização, expor que a trajetória dos sistemas de 

numeração foi longa até chegarmos à conjectura atual. Além disso, descrevo as primeiras 

manifestações sobre a análise combinatóia que surgiram ao longo do tempo.  

Em seguida, para melhor compreensão do currículo que seguimos atualmente, foi 

necessário descrever concisamente a trajetória curricular. O intuito é mostrar que as mudanças 

curriculares estão vinculadas a questões políticas e que o sistema escolar acompanha essas 

transições. Seguindo essa linha de raciocínio, sigo mostrando como a matemática, em especial 

a análise combinatória, aparece nos documentos oficiais: PCN (1997) e BNCC (2017). 

            A questão da linguagem é discutida em seguida. A intenção é destacá-la como lente 

para o processo de construção do raciocínio combinatório. Nesse sentido, aproveito para 

dissertar e discutir sobre a definição de letramento matemático e o conceito de alfabetização 

matemática, mostrando que o letramento matemático encontra-se inalcançável para parte dos 

estudantes brasileiros conforme detalhado no Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes, o PISA – o que possibilita levantar alguns questionamentos, e talvez justifique o 

ensino de análise combinatória já ao longo do Ensino Fundamental.  

Discorro ainda sobre a educação matemática, sob as perspectivas de D’Ambrósio, 

Bicudo e Fiorentini e as pesquisas na área para melhor defender o ato de ensinar/aprender 

uma matemática viva e com sentido para todos. 

Atendendo a essa delimitação, este estudo ficou dividido em 4 (quatro) capítulos assim 

denominados: Capítulo I - Análise Histórica; Capítulo II - Linguagem e Letramento 

Matemático; Capítulo III - Educação Matemática e Pesquisas em Educação Matemática; 

Capítulo IV – Metodologia e Análise. 

Com o intuito de compreender o processo ensino-aprendizagem de análise 

combinatória no Ensino Fundamental II e contribuir com a redução das dificuldades que 

envolvem o tema, elaboro um produto educacional – um caderno com orientações para 

professores, onde busco difundir propostas de atividades de análise combinatória com 

materiais manipuláveis. Todavia, antes, desenvolvo as atividades elaboradas com duas turmas 

do Ensino Fundamental II e aplico um questionário aos alunos logo após vivenciarem as 

referidas atividades. Com isso, pretendo analisar as potencialidades e limites das propostas e 

tento demonstrar a relevância em investir nas pesquisas relacionadas à educação matemática, 

em especial a análise combinatória.  
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 Para esta investigação, realizei uma pesquisa de cunho qualitatitvo, tendo como base 

Bardin (1977) a fim de elencar e analisar as categorias relacionadas ao objetivo deste estudo.   

 

 

Objetivo Geral 

 

Investigar se o uso de materiais manipuláveis colabora com a construção do raciocínio 

combinatório de forma mais significativa e se a aplicação de atividades desse tipo desperta 

interesse em alunos do Ensino Fundamental II. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Diagnosticar e analisar as possíveis dificuldades na resolução de problemas clássicos 

de análise combinatória.  

• Estudar e analisar estratégias de ensino-aprendizagem de análise combinatória como 

ferramenta facilitadora no processo ensino-aprendizagem.  

• Gerar informações que sirvam de subsídios para pesquisadores sobre o tema. 

 

Justificativa 

 

 Uma vez que os alunos encontram inúmeros obstáculos para aprender matemática 

desde os anos iniciais de escolarização, este estudo pode contribuir com as discussões sobre 

caminhos interessantes e possíveis para desenvolver capacidade de reflexão crítica da 

matemática a partir da manipulação de materiais concretos, com especial destaque para o 

conteúdo de análise combinatória.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

CAPÍTULO I - REFERENCIAL TEÓRICO: ANÁLISE HISTÓRICA 

 

 

 Este capítulo tem como finalidade conhecer um pouco de como a matemática se 

desenvolveu ao longo dos milênios. Ao decorrer da leitura, espero que se perceba que a 

construção da matemática, que trabalhamos nas nossas salas de aula, não se trata de algo 

relacionado unicamente à modernidade, já que houve, ao longo de sua construção, urgências 

sociais, históricas e culturais para o seu desenvolvimento. Provavelmente, grande parte dela 

surgiu como necessidade humana – ora como desenvolvimento social, ora como 

desenvolvimento individual – a fim de atender às exigências de outras realidades na busca de 

soluções de problemas do cotidiano. Assim, “originalmente surgiu como parte da vida diária 

do homem” (BOYER, 1974, p.1) e nunca de maneira isolada, como vejo imposto no sistema 

educacional atual. 

          Iniciarei com uma breve contextualização histórica dos sistemas de numeração, 

passando pelos primeiros indícios históricos da análise combinatória e discorrendo, ainda, 

sobre os aspectos históricos do currículo e como a matemática aparece nos documentos 

oficiais. 

             Vale ressaltar que obviamente a intenção aqui não é ser leviana, já que a matemática 

pela matemática não está sendo subjugada. Contudo, põe-se à prova sobre qual tipo de 

educação matemática deseja-se propagar. Será que vale a pena que crianças saibam aplicar 

fórmulas de análise combinatória apenas como processo mecânico ou será que é vantajoso o 

entendimento e a construção de um raciocínio combinatório para futuras aplicações? Esta, 

talvez, seja uma das grandes questões que se impõe a todos nós, professores de matemática. 

 

1.1 Breve descrição histórica da matemática 

 

 Os primeiros indícios da noção numérica provavelmente surgiram da diferenciação 

que as civilizações mais remotas estabeleciam entre a unidade, o oposto e o coletivo. Portanto, 

“um e dois são os primórdios no que diz respeito a noção dos conceitos numéricos 

propriamente ditos” (IFRAH, 1992). O número um fazia referência ao homem, criação divina, 

enquanto que o dois fazia referência ao sentido diametralmente oposto: homem x mulher; vida 

x morte. Qualquer quantidade superior fazia menção ao coletivo. 

 Há cerca de 3000 anos a.C., civilizações, tal como o antigo Egito, utilizavam como 

forma de contagem noções primitivas através de correspondência um a um – que permitia 

comparar aglomerações sem o conhecimento dos números abstratos (IFRAH, 1992). 

Marcações em ossos e coleções de pedras eram utilizadas para contabilizar atividades 

práticas, do cotidiano dessas civilizações. Contar ovelhas, cobrar impostos, registrar seus 

bens, eram algumas das atividades que eles exerciam de maneira associativa através da 

correspondência citada acima.  

 A partir de uma questão prática, contudo, perceberam que colecionar inúmeros objetos 

a fim de registrar uma grande quantidade era inviável. A solução encontrada foi, a cada grupo 

com dez unidades, utilizar outra representação. As inscrições sagradas, denominadas 

hieróglifos, mostram que o sistema de numeração utilizado era decimal e baseava-se nas sete 

primeiras potências de dez: 1, 10, 100, 1000, 10000, 100000 e 1000000. Valia-se de 

simbologia para representá-los, a saber: um traço vertical representava a unidade; a dezena era 

representada como um osso de calcanhar invertido, como se fora uma letra “U” de ponta 

cabeça; um laço valia 100 unidades; o milhar era representado pela flor de lótus; um dedo 

dobrado indicava a dezena de milhar; o girino para indicar 100000 e, finalmente, um ser 

ajoelhado com os braços aos céus indicava 106, conforme mostra a figura abaixo. 
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Figura 1: Os algarismos hieróglifos egípcios. 

 Fonte: IFRAH, 1992, p.158.  

 

 Ainda de acordo com Ifrah (1992), por volta de 5000 anos antes da nossa era, na 

Mesopotâmia, região localizada entre os rios Tigres e Eufrates, os sumérios estabeleceram as 

primeiras cidades. Tais cidades foram tornando-se bem desenvolvidas e, devido a operações 

comerciais, um sistema de contagem que atendesse as necessidades desses povos se fazia 

necessário. Não havia possibilidade de usar pedrinhas para representar operações de grande 

porte. Com base nisso, tomaram formas para representação dos números. Um cone era 

utilizado como forma de representar a unidade; para dezena, uma bola pequena. Um grande 

cone simbolizava sessenta unidades; Um grande cone com um furo equivalia a 600 unidades. 

3600 unidades correspondiam a uma esfera e, por fim, uma esfera furada a 36000 unidades 

conforme ilustra a figura. 

 

Figura 2: Representação numérica na Suméria.  

Fonte: IFRAH, 1992, p. 133. 

Esses objetos, denominados registros protocuneiformes, pois antecederam a escrita 

cuneiforme, feitos de argila, foram uns dos primeiros marcos referentes à escrita e estavam 

diretamente relacionados ao tipo de material que estava sendo contado. Serviam justamente 

para manter o controle das operações comerciais (ROQUE, 2012). 

 Por conseguinte, contratos comerciais, a todo vapor, e transações econômicas 

grandiosas precisavam de formas de registros confiáveis e, para que fosse possível, quase que 

na mesma época do desenvolvimento matemático egípcio, ao final do terceiro milênio, os 

sumérios intensificaram a escrita cuneiforme, isto é, em forma de cunha. Utilizo o verbo 

intensificar pois, como aponta Roque (2012), não existem provas que garantem que a escrita 

protocuneiforme acabou para só depois a escrita cuneiforme ser criada. Não há uma 

linearidade, nesse sentido, nos registros numéricos.  

           Os documentos babilônios mais importantes eram registrados em tabletas de barro em 

que era possível perceber que o sistema de numeração utilizado era, principalmente, o 

sexagesimal. O porquê de tal utilização não é sabido ao certo, no entanto, deixou vestígios de 

usabilidade na matemática atual. O sistema decimal também era utilizado pelos babilônios, 

como secundário. 
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             Ainda de acordo com Roque (2012), era utilizado o símbolo  para representar a 

unidade e esta outra figura era utilizada para representar a dezena: . Para representar o 

número 13, por exemplo, utilizava-se o símbolo correspondente ao 10 mais três símbolos 

referentes às unidades, da seguinte maneira:   –  esse exemplo pode ser considerado como 

indício quando se relata que os babilônios utilizavam um sistema também decimal. O número 

31 era pensado como três dezenas e uma unidade, logo a representação usada era . E este 

raciocínio seguia–se até o número 60, em que sua representação simbólica era a mesma que a 

do número 1, conforme ilustrado na figura a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Sistema sexagesimal da mesopotâmia.  

Fonte: Roque (2012), s.p. 

 

Vale lembrar que as atividades sociais egípcias e mesopotâmicas foram 

desencadeando necessidades práticas bem parecidas e que ocasionaram o desenvolvimento 

dos números e das operações matemáticas. Os cálculos desenvolvidos por eles, assim como os 

números, foram se modelando conforme suas necessidades cotidianas ou atendendo à própria 

matemática. Tiveram, portanto, um importante papel que permeia por partes da matemática 

que conhecemos hoje, mas não foram as únicas. 

            Antecedendo a era cristã, há cerca de dois mil anos, desbravadores analfabetos 

chegaram ao longo das margens do Mediterrâneo e novas culturas começaram a se instalar 

pela região. Esses invasores, embora iletrados, se tornariam uma potência cultural: os gregos 

(BOYER, 1974).  

            Na época, os gregos eram chamados de helenos em homenagem à primeira parte da 

Idade Talássica e levaram consigo o desejo pelo aprendizado. A região que ocuparam era 

formada por montanhas o que favoreceu as navegações e as comercializações marítimas. 

Mercadores e estudiosos entraram em contato com a matemática pré-helênica nos centros 

culturais babilônicos e egípcios e tão logo trataram de aprimorá-la.  

            O território da chamada Grécia Antiga era pouco fértil em relação ao plantio, mas 

muito próspero no desenvolvimento cultural. À medida que a curiosidade se ascendia, os 

povos iam se desenvolvendo e se alastrando por toda a costa do Mediterrâneo. 

            Enquanto a matemática das civilizações egípcias e babilônicas tinha interesse 

aritmético e geométrico, aplicado a problemas pontuais do cotidiano, tais como divisões de 
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terra e questões comerciais, a matemática Grega, atendendo as características de sua 

sociedade, levava em consideração as estruturas intelectuais.  

            Muitos foram os pensadores que construíram a matemática da qual temos 

conhecimento. Tales de Mileto e Pitágoras de Samos foram dois grandes contribuintes com a 

construção de uma abstratação que possibilitou a transição de uma matemática baseada em 

cálculos para uma matemática teórica, embasada em argumentações e demonstrações, que 

serviriam para o desenvolvimento de várias conjecturas de extrema importância atualmente. 

Platão, por sua vez, foi um dos responsáveis para que a matemática fizesse parte do currículo 

dos homens de lideranças políticas. Deve-se a ele grande parte da influência no campo 

ideológico da matemática (IFRAH, 1992). 

            Euclides, escreveu o clássico livro Os elementos, que reuniu postulados, teoremas e 

demonstrações envolvendo a geometria, por volta de 300 a.C. Esse exemplar, de extrema 

importância, servia - e serve- como um guia da geometria. Foi um dos convidados para 

lecionar no museu que reunia e produzia conhecimentos da época, situado em Alexandria - 

cidade criada por Alexandre, o Grande, em 331 a.C. 

            Aristóteles, Arquimedes, Apolônio, Diofante, dentre tantos outros, foram essenciais no 

que diz respeito aos conhecimentos matemáticos. Nesse sentido, pode-se concluir que a 

curiosidade grega era de caráter intelectual. Aproximou muito mais a matemática à filosofia 

do que a questões imediatas conforme os egípcios e babilônios usavam.  

             Em aproximadamente 146 a.C. a Grécia, mas especificamente Alexandria, passa a ser 

território de Roma. Enquanto a Grécia tinha um interesse grande pelas questões inerentes à 

matemática, Roma não possuía grandes manifestações na área. Apesar disso, os romanos, 

através do domínio de territórios onde hoje se localizam Portugal, Espanha, Bélgica, Itália e 

outros, conseguiram expandir os conhecimentos matemáticos gregos dos quais se apoderaram.                

Assim, os romanos nos deixaram um grande legado: o latim, o calendário, a religião e, em 

matemática, o sistema de numeração que é utilizado para marcação das páginas de livros e 

dos séculos, por exemplo. Seus “algarismos não possibilitavam resolução de cálculos” 

(IFRAH, 1992, p. 184), mas serviam para “fazer abreviações para anotar os números” (Idem, 

p. 185). Para os cálculos utilizavam ábacos – instrumento que servia para contagem e que teve 

origem na Mesopotâmia, provavelmente. Seu sistema de numeração era aditivo e seus 

números eram representados por símbolos independentes, da seguinte maneira: 

 

 

                                                        

 

Figura 4: Sistema de Numeração Romano.  

Fonte: IFRAH, 1992. p. 187 

 

Tais símbolos evoluíram ao longo do tempo e passaram a ser representados, de tal 

modo: 

 

 

 

 

 Figura 5: Sistema de Numeração Romano.  

Fonte: IFRAH, 1992. p. 186. 

 

          Ifrah (1992) também nos recorda que a China, outra grande civilização que contribuiu 

fortemente com a construção das concepções matemáticas, diferentemente dos gregos, 

reuniam em seus livros exercícios de caráter prático, assim como faziam os egípcios e 
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babilônios, dos mais simples ao mais alto grau de dificuldade. Gostavam bastante de 

diagramas e o primeiro registro do quadrado mágico (aquele em que a soma das linhas, 

colunas e diagonais é sempre o mesmo) aparece em seus documentos. 

            Os chineses possuíam dois sistemas de numeração: um cujo princípio era 

multiplicativo e outro em que se utilizava notação posicional. O sistema de numeração 

posicional era de base decimal. Para representá-lo, valia-se de um sistema de barras que, 

quando sobrepostos gerava, no mínimo, uma confusão visual conforme mostra a figura: 

 

 

 

 

 

Figura 6: Sistema de numeração chinês.  

Fonte: IFRAH, 1992. p. 245. 

 

            Como alternativa para representar os números, os sábios utilizaram o mesmo sistema, 

mas com as barras invertidas (conforme ilustradoa seguir). As duas grafias combinadas 

formavam os números que desejavam. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: sistema de numeração chinês. 

 Fonte: IFRAH, 1992. p. 245 

           

Para os cálculos, eles utilizavam uma espécie de tabuleiro de contagem que 

segregavam unidades, dezenas e centenas. 

           O livro denominado Chui-Chang Suan-Shu (Nove capítulos sobre a arte matemática), 

embora não se saiba precisar sua data, é considerado um dos livros mais influentes dos 

primórdios da matemática chinesa. Contém 246 problemas que abordam propriedades dos 

triângulos retângulos, cálculo de áreas, resolução de equações e distribuição por proporções 

(BOYER, 1974. p. 144). 

           Lamentavelmente, não há muitos documentos que remontam à matemática chinesa em 

seu início, mas é sabido que Yang Hui traz em sua obra resultados sobre o triângulo de Pascal. 

No mais, os chineses foram fantásticos no que diz respeito às inovações tecnológicas 

(BOYER, 1974). 

 Já em relação à matemática indiana, é sabido que se originou no Sul da Ásia. Foi 

escrita em sânscrito (língua culta, falada pelos sábios hindus) e seus problemas possuem 

caráter prático, inerentes à resolução de problemas cotidianos IFRAH (1992). Registros 

históricos apontam que possuíam estiradores de corda tal como no Egito, e que essa prática 

determinou as primeiras noções sobre geometria que possibilitou construções de templos; 

Valiam-se de um sistema trigonométrico com valores bem próximos ao nosso, e que esse 

sistema era utilizado em prol da astronomia. BOYER (1974). 

           Além disso, os hindus são considerados como o berço do sistema de numeração atual. 

De acordo com Ifrah (1992), aproximadamente no século V d.C, originou-se nosso sistema de 

numeração e a raiz do cálculo escrito análogo ao atual. Antes o sistema de numeração era 

rudimentar tal como das outras civilizações descritas ao longo do texto. 
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            Inscrições do século III a.C. mostram que, embora básico e não posicional, já 

apresentava a forma dos nove algarismos atuais conforme mostra a figura a seguir. 

 

 

             

 

Figura 8: Sistema de Numeração Romano.  

Fonte: IFRAH, 1992. p. 266 

 

Como o sistema supracitado não era posicional esbarrava-se na grande dificuldade de 

representar números grandes. Isso incomodou muito os sábios astrônomos da época. Para 

sanar tal necessidade, os gênios da astronomia passaram a escrevê-los, como aponta (IFRAH, 

1992. p. 267), “por extenso”. Portanto, nomearam cada um dos nove elementos que 

compunham seu sistema de numeração e também nomearam as potências de 10. Mas esse 

processo de escrita foi considerado longo e árduo pelos sábios hindus. Como forma de 

amenizar o tamanho da escrita, decidiram que, para representar um número, precisavam 

apenas dos nomes dados aos nove números independentes, a posição de cada nome indicava a 

ordem que ocupavam. Essa ideia revolucionou o sistema de numeração, pois o tornou 

posicional.  

 Tomemos nossa linguagem atual como empréstimo para exemplificar. Se tivesse 

escrito “DOIS. QUATRO.”, o número a ser representado seria 2 (unidades) + 4x10 (referente 

as dezenas) que é igual a 42. Para representar ausência de ordem, utilizavam uma palavra que 

correspondia a “vazio” para nós. Logo, o número 402 poderia ser assim expressado 

“DOIS.VAZIO.QUATRO”.Tal procedimento, determinou, ainda que oralmente, as três 

características necessárias ao nosso sistema de numeração atual: nove números diferentes, 

princípio da posição e existência de um zero para representar ausência de valor (IFRAH, 

1992). 

            Com base nisso, atualmente, a primeira coisa que aprendemos e ensinamos em 

matemática é contar. Os sistemas de numeração, como vimos, levaram bastante tempo pra 

possuir a estrutura que conhecemos hoje. Portanto, sua construção, em sala de aula, não pode 

ser feita de maneira imediata, apesar de já estar imposto. É necessário que haja uma 

construção sólida no entendimento do número para que haja um desenvolvimento louvável 

dos aspectos matemáticos. A análise combinatória necessita da construção dos conceitos 

numéricos quando imposta como conteúdo curricular no Ensino Médio, mas quando é 

introduzido e trabalhado no Ensino Fundamental, o raciocínio combinatório pode contribuir 

com a apropriação desses conceitos de forma mais intuitiva e menos mecanizada.  

           Assim, a matemática seguiu evoluindo e tornando-se parte das civilizações. Sua 

importância é tão grande que está impregnada em exatamente tudo que nos rodeia, mas ainda 

assim, indagações do tipo “pra que eu tenho que aprender isso?” são proferidas com 

frequência.  

            Cumpre salientar, ao final desta seção, que os aspectos históricos 1da matemática aqui 

descritos e analisados, mesmo que sucintamente, objetivam demonstrar que através deles 

podemos buscar novas formas de ver e entender a matemática, torná-la mais contextualizada, 

mais integrada a outras disciplinas, mais agradável e, portanto mais humanizada. Mas também 

porque o desenvolvimento histórico da matemática permite experimentar avanços, sejam eles 

sociais, como descritos, sejam eles científicos e tecnológicos. Portanto, prosseguindo nessa 

linha de raciocínio, debruço-me, a seguir, nas primeiras manifestações sobre a análise 

 
1 Vale salientar que os aspectos históricos aqui abordados são da matemática ocidental, que deram origem ao 

pensamento grego e foi difundida mundo afora, e oriental. 
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combinatória que surgiram ao longo dos séculos. 

 

1.2 Descrição histórica da Matemática: A análise combinatória 

 

            A seção anterior mostra que a matemática surgiu como necessidade cotidiana, 

descrevendo a evolução dos números e a criação dos sistemas de numeração. Iniciei pelos 

egípcios e babilônios, passei pelos gregos e romanos e finalizei com a China e a Índia. A 

intenção de passear historicamente por essas civilizações foi, principalmente, devido às 

grandes influências que elas tiveram sobre os números, sobre a matemática e sobre a análise 

combinatória, meu objeto de estudo.  

           Um dos trabalhos mais antigos dos chineses, que não fora comentado anteriormente, 

foi o I Ching (O Livro das Mutações). Trata-se de um livro mítico que reúne sabedorias e 

conselhos, escrito antes da Dinastia Chou2(1150-249 a.C.) (VASQUEZ, 2011). 

           No início, O Livro das Mutações surgiu como uma espécie de oráculo que fornecia 

dois tipos de resposta através de simbologia. Uma linha inteira ( ____ ) significava uma 

resposta positiva e linhas partidas ( __  __ ) equivalia a uma resposta negativa.  Contudo, bem 

no início de seu uso, percebeu-se que precisaria de algo mais profundo, que fornecesse mais 

do que um simples sim ou não. Foi então que essas linhas, que antes apareciam de forma 

única, foram combinadas, superpostas em grupos de três. Tais combinações formaram 8 

símbolos, denominados futuramente trigramas, que representavam estágios transitórios sobre 

tudo que há entre o céu e a terra e caracterizavam as mutações. Com o intuito de obter uma 

quantidade maior de mutações, esses trigramas foram combinados entre si, formando 64 

signos. Esses signos, formados por conjuntos de seis linhas positivas e/ou negativas, foram 

denominados hexagramas, conforme ilustrado abaixo. 

Figura 9: Trigramas e Hexagramas.  

Fonte: Vazquez, 2011, p. 16 

 

A combinação desses signos talvez seja uma das primeiras manifestações do que 

conhecemos hoje como combinatória. Afinal, 2 tipos de linhas (inteiras ou partidas), podendo 

ocupar três posições formam 2³ = 8 combinações, que são os trigramas. Da mesma forma, os 

hexagramas 26 = 64 combinações. 

            Ainda na China, por volta de 1303, há registros sobre o triângulo de Pascal. Com 

coeficientes binomiais até a oitava potência, conforme ilutrado a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Na China Antiga existiram várias Dinastias.  Tratavam de famílias de reis que governavam e a Dinastia de 

Chou foi a que esteve mais tempo no poder (1150-249 a.C.) (Wilhelm, 1956). 
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Figura 10: Trigramas e Hexagramas. 

Fonte: BOYER, 1974. p. 151. 

 

O livro Os Elementos, de Euclides, trazia consigo a resolução da expressão (1 + 𝑥)𝑛 

para n=2. Essa expressão, hoje conhecida como binômio de Newton, é uma das primeiras 

questões ligadas à análise combinatória. 

             Bhaskara, matemático hindu, escreveu um livro denominado Lilavati. Esse livro é um 

manual matemático dividido em treze capítulos que traz em seu texto problemas envolvendo 

vários conceitos dentro da área matemática. Nele, é possível perceber que cálculos 

envolvendo permutações, combinações e arranjos já eram realizados (MORGADO et all. 

1991). 

           Os sistemas de numeração estão diretamente ligados ao processo que envolve o 

desenvolvimento da análise combinatória propriamente dita. Observa-se que seu 

desenvolvimento sofreu várias influências até obter o modelo que é utilizado atualmente. O 

sistema decimal, posicional e com a existência de um zero, surgiu como necessidade histórica, 

não foi um processo evidente. Atualmente, tem-se o sistema estabelecido e é a partir dele que 

se iniciam os estudos da análise combinatória. Ou melhor, deveria ser.  

            Até pouco tempo atrás, o estudo de análise combinatória era limitado ao Ensino 

Médio, geralmente no 2º ano. O estudo das combinações, arranjos e permutações eram 

privilegiados com base em fórmulas a serem aplicadas em contextos desconexos da vivência 

do estudante e da sociedade. O porquê disso é explicado a seguir. 

 
Em primeiro lugar, entre os vários tipos de "números para contagem" da Análise 

Combinatória, eles são certamente os mais simples e de uso mais amplo. Além 

disso, eles permitem resolver uma grande quantidade de problemas de Análise 

Combinatória. Outra razão para seu estudo é a aplicabilidade desses números a 

problemas de probabilidades finitas, um campo de aplicação importante da Análise 

Combinatória. (MORGADO et all.,1991, p.3.) 

 

            No entanto, a matemática deve ter como finalidade a formação cidadã do indivíduo, 

visando inseri-lo social e culturalmente, assim como a matemática outrora fora desenvolvida. 

Portanto, 
Se a aprendizagem destes conceitos se faz de maneira mecânica, limitando-se a 

empregá-los em situações padronizadas, sem procurar habituar o aluno com a 

análise cuidadosa de cada problema, cria-se a impressão de que a Análise 

Combinatória é somente um jogo de fórmulas complicadas. (Ibidem) 

 

            Ao longo da história recente, há um espaço para que se construa conhecimento: a 

escola. Existem documentos que regem o funcionamento do espaço escolar. Alguns desses 
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documentos, chamados currículos, determinam o que e como serão passados os ensinamentos 

à frente, para cada indivíduo. 

              Os currículos sofrem alterações históricas que implicam diretamente no 

funcionamento da esfera escolar. Tais alterações dependem de alguns fatores que podem estar 

ligados basicamente à política, portanto é sobre isso que pretendo dissertar. 

              Vale acrescentar de antemão que a matemática outrora aprendida serve de base sólida 

para o desenvolvimento da matemática atual. 

 

1.3 Estudos sócio-históricos do currículo 

 

 Uma das questões centrais, quando se investiga um ambiente educacional, seja ele 

bem sucedido ou não, é a questão curricular. Não há dúvidas de que os estudos sobre o 

currículo são um caminho interessante para compreender o sucesso, ou não, da educação em 

qualquer país. Quando me formei, pela Universidade Federal Fluminense, em 2014, e me vi 

professora com um diploma nas mãos, concebia a questão do currículo educacional apenas em 

sua dimensão burocrática e conceitual. Atualmente, lecionando a disciplina de matemática, 

estou convencida, sob uma ótica prática, de que compreender o currículo é um fator crucial e 

determinante no processo de ensino-aprendizagem. Assim, a partir de um processo de 

apropriação de saberes pedagógicos e da vivência em sala de aula, o currículo tornou-se foco 

de interesse para mim e, neste estudo, para melhor compreender o lugar que ocupam as 

reflexões que serão apresentadas, faço uma breve descrição histórica dos estudos sobre esta 

questão. 

            Antes do século XX, como aponta Tomaz Tadeu da Silva, em seu livro Documentos 

da identidade: uma introdução às teorias do currículo (1999), a educação tinha como 

pressupostos teóricos o “currículo” clássico humanista, pautado no legado histórico e artístico 

de obras literárias gregas e latinas, bem como no conhecimento de aritmética, geometria e 

astronomia. A partir do século XX, em meio a um processo de reestruturação educacional nos 

Estados Unidos, Bobbit, em 1918, escreveu o livro “The curriculum”. O exemplar foi um 

divisor de águas, pois colocou o currículo, pela primeira vez, como um campo de 

conhecimento profissionalmente especializado.  

            O currículo, então, passa a ser caracterizado, como uma teoria conservadora, baseada 

nos conceitos de modos de produção desenvolvidos pelo engenheiro Frederick Taylor, entre 

1856 e 1915, o Taylorismo. Esta concepção visava alcançar a produção máxima com o menor 

tempo possível e foi amplamente aplicada aos moldes educacionais. Tal teoria, chamada de 

teoria tradicional do currículo, tem como pressupostos questões técnicas e científicas e 

objetiva, diante dos conteúdos a serem dados, determinar como estes serão executados em 

sala de aula. Mensuração, organização, resultado, avaliação, rendimento são, portanto, pautas 

primordiais da teoria tradicional que se intensificou nos EUA com um livro de Ralph Tyler, 

publicado em 1949, e, posteriormente, em países do continente europeu e no Brasil. 

           Aproximadamente quatro décadas depois, diante de um contexto histórico intenso, a 

década de 60 foi palco de grandes contribuições teóricas que questionavam as teorias 

tradicionais curriculares em vários países. Nesse contexto, caracterizado por intensas lutas, 

nasce a teoria crítica do currículo que é embasada no fato de que nenhuma teoria é neutra: Há 

sempre uma conexão, ainda que indireta, entre a produção do conhecimento e uma relação de 

poder. O enfoque dessa teoria é encontrar maneiras de refletir sobre a sociedade como algo 

aprazível e cobiçável, visando à formação do cidadão. Nesse sentido, como uma das 

características da teoria crítica é a relação do indivíduo com as questões sociais, no início da 

sua implementação, surge um conceito denominado currículo oculto, que vislumbrava 

considerar aspectos que contribuíssem com aprendizagens sociais. Sob esse ponto de vista, 

Tomaz Tadeu (1999, p. 78) define o currículo oculto como sendo “constituído por todos 
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aqueles aspectos do ambiente escolar que, sem fazer parte do currículo oficial, explícito, 

contribuem, de forma implícita, para aprendizagens sociais relevantes”. Contudo, houve 

banalização do termo e a teoria crítica do currículo foi deixando de considerar questões que 

construíam a ideia de currículo oculto. No Brasil, Paulo Freire foi um dos grandes pensadores 

que contribuiu com ideias sobre essa teoria.  

 Mais recentemente, a partir da década de 70, surge uma nova visão curricular. O 

currículo, ao ser elaborado, não deve considerar uma única classe social, mas a pluralidade 

existente sob os princípios do multiculturalismo: cultura, raça, gênero, religião são alguns 

exemplos das discussões que devem constituir o currículo sob a perspectiva da teoria pós-

crítica. O objetivo, sob o ponto de vista dessa concepção, é sempre questionar o conceito de 

verdade. Afinal, o que é verdade? Sob os conceitos do multiculturalismo, a verdade é incerta e 

relativa, assim como o conhecimento. 

 Assim sendo, com base em tudo que fora descrito, é notório que o conhecimento 

histórico do currículo faz-se importante, pois permite compreender o sistema educacional e 

suas alterações. Além disso, nos faz questionar qual ideia de currículo devemos implementar 

nos processos pelos quais se produz conhecimento. Ou melhor, me faz questionar se, 

considerando um ambiente plural, tal qual a sala de aula, essa separação entre as teorias 

enquanto prática pedagógica faz sentido. 

 O trabalho nas classes escolares é pautado em documentos oficiais, jamais de maneira 

isolada. Tais documentos têm a finalidade de organizar e orientar o sistema educacional como 

um todo. Atualmente, a bússola que norteia a educação básica é o Plano Nacional da 

Educação, as Diretrizes Nacionais Curriculares para Educação Básica e a Lei nº 9.394 - Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN). 

             No Brasil, mais especificamente durante a ditadura militar, o sistema curricular, 

pautado na linearidade, racionalidade, com interesse único no rendimento, na avaliação, na 

formalidade, que possuía critérios e objetivos científicos bem definidos, perdurou por muitos 

anos. Enquanto o regime militar caminhava para o fim, começaram a surgir críticas sobre o 

sistema educacional reprodutivo vigente. Inquietudes fizeram com que estudiosos lançassem 

um novo olhar sobre as pautas educacionais. Nessa época, os estudos de Michel Apple3 

ganharam força aqui no Brasil, e determinaram que a pergunta central do currículo devesse 

deixar de ser pautada na maçante reprodução formal dos conteúdos, para aspectos que 

envolvessem questões sociais e econômicas, pautadas no capital, que beneficiassem a 

sociedade. Paulo Freire, por sua vez, evidenciou uma educação oposta à hierarquia 

educacional vigente e a colocou como diálogo, relação entre sujeito e mundo.  

            Assim, devido ao desmonte do regime militar e a redemocratização do governo, em 

1988 foi aprovada uma nova constituição federal, que levava em consideração os preceitos 

progressistas, e foi denominada Constituição Federal de 1988. Com base nessa Constituição, 

assegura-se que “a educação seria direito de todos. Dever do Estado e da família. Que seria 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento 

da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

(BRASIL, 1988, p.123). Em decorrência da promulgação desta nova Constituição, mas 

também através da inquietude de estudiosos e diante das disparidades educacionais, em 1996, 

foi sancionada a Lei nº 9.394: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN). 

            A LDBEN possui como fundamento regularizar, bem como definir, o sistema 

brasileiro de educação. A Lei nº 9.394/96 surgiu para revogar a Lei nº 5.692/71, que colocava 

 
3Michael Whitman Apple: Nasceu em 1942, nos Estados Unidos. Formou-se professor e dedicou-se aos estudos do currículo. 

Para ele, o currículo deveria ser construído sob o ponto de vista filosófico, devendo-se fazer sempre uma análise relacional 

entre currículo e sociedade. Foi escritor de grandes obras literárias no campo curricular em que vale destacar “Ideologia e 

Currículo”, publicado em 1979. (GANDIN, 2011) 
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a educação em uma perspectiva puramente tecnicista, cuja visão era exclusivamente voltada 

ao mercado de trabalho, pautada na teoria tradicional do currículo.  

            Não é difícil perceber que a LDBEN atual surgiu no anseio de reformular o sistema 

educacional. Ela possui três finalidades importantes: formação plena do indivíduo, preparo 

para o exercício da cidadania e qualificação para o mercado de trabalho. Além disso, garante 

que o ensino deverá ter, por exemplo, igualdade de condições de permanência na escola; 

vinculação entre educação escolar, trabalho e práticas sociais; consideração com a diversidade 

étnico-racial e pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Portanto, vincular a educação à 

formação cidadã do individuo, considerando suas acepções externas, faz com que professores 

e sistemas de ensino estejam em acordo com a Constituição e pautados na teoria crítica do 

currículo, como assegura a própria lei maior da educação. 

            No mais, a LDBEN obtém as concepções mais amplas sobre a educação no território 

brasileiro, tais como, capitais orçamentários e diretrizes sobre o papel da União, dos Estados, 

dos Municípios e das instituições escolares. Tal lei divide a educação em níveis, a saber: 

Educação Básica, que engloba a Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio; e o Ensino 

Superior. 

            Vale acrescentar que a primeira LDBEN vigorou em 1961 – Lei nº 4.024/61 –, mas 

com a mudança no cenário político, não cabia que permanecesse em atividade. Aquela deu vez 

à Lei nº 5.692/71anteriormente citada e, por fim, à Lei nº 9.394/96 que vigora até hoje. 

            A LDBEN de 1996 ficou dividida em 92 artigos, assim dispostos: cinco capítulos, 

nove títulos e cinco seções. Tal lei faz valer as políticas centralizadas do governo federal 

através do Ministério de Educação e Cultura (MEC). É decisiva no que diz respeito às 

políticas educacionais e estabelece à União, ao Distrito Federal, aos Estados e aos municípios 

incumbências no que tange a competências e diretrizes que darão norte aos currículos. 

             No que diz respeito às diretrizes, compete ao Conselho Nacional de Educação, de 

acordo com os artigos descritos na LDBEN, exercer a formulação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN). As DCN são obrigatórias e trata-se de uma coleção de pareceres a respeito 

de concepções, fundamentos e mecanismos na Educação Básica que orientam as instituições 

de ensino na harmonização, organização, desenvolvimento e avaliação de suas ofertas 

pedagógicas. As Diretrizes Nacionais Curriculares apontam, por exemplo, que para o 

planejamento curricular é necessário considerar a relevância dos conteúdos para a vida dos 

alunos. Indicam ainda que esta seleção deva considerar a diversidade dos estudantes. Focam 

que a contextualização e a flexibilidade em sua abordagem se fazem urgentes na continuidade 

da trajetória escolar do aluno. Colocam a família, os professores, as escolas e os sistemas de 

ensino todos integrados no progresso dos estudantes no que se refere a um aprendizado 

significativo. 

            As DCN consideram ainda que o currículo escolar deve levar em conta que o aluno 

vive em uma sociedade, e como tal, traz consigo bagagens que não podem ser desconsideradas 

em seu processo formativo. Ter como pressuposto que os conteúdos ensinados devem ter 

relevância para a vida dos alunos é a base que sustenta a formação do cidadão. É importante 

frisar que as DCN são normas que orientam a educação, asseguram as competências e 

diretrizes obrigatórias em cada nível de ensino: infantil, fundamental ou médio. 

            As Diretrizes Curriculares Nacionais também determinam que o currículo tenha uma 

base nacional comum, conhecida como BNCC (Base Nacional Comum Curricular). A BNCC 

é um documento que descreve detalhadamente as aprendizagens essenciais que cada estudante 

deve desenvolver ao longo da Educação Básica. Esta deve ser pautada em princípios éticos, 

estéticos, humanos e políticos que visam à solidificação de uma sociedade democrática e 

inclusiva, em concordância com o que legisla o Plano Nacional de Educação (PNE). 

            Visando assegurar a qualidade educacional, a Lei nº 9.394/96, em seu artigo 87, 

respeitando a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 214, estabelece que, a cada dez 
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anos, haverá um Plano Nacional de Educação – PNE. Trata-se de um planejamento estratégico 

de longa duração em caráter participativo. Seu texto é composto de objetivos, diretrizes, metas 

e estratégias que visam à melhoria na qualidade da Educação Básica no país. As diretrizes 

modelam o caminho para melhoria da educação básica, as metas determinam o alvo e as 

estratégias mostram a forma como as metas poderão ser atingidas. 

            Em caráter informativo, vale salientar que o primeiro Plano Nacional da Educação foi 

criado em 1962, em cumprimento da LDBEN de 1961. Tinha como pressuposto estabelecer 

metas e estipular regras para aplicação de recursos. O segundo Plano Nacional de Educação 

foi elaborado apenas em 2001, sob à luz da Constituição, e na formada Lei nº 10.172/01, que 

apresentava a análise da prática educacional, das diretrizes e metas, além da obrigatoriedade 

de todos os entes federativos elaborarem seus planos.  

 Atualmente o PNE, Lei nº 13.005/14, tem como diretrizes:  

 
I - Erradicação do analfabetismo;  

II - Universalização do atendimento escolar;  

III - Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da 

cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação;  

IV - Melhoria da qualidade da educação;  

V - Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e 

éticos em que se fundamenta a sociedade;  

VI - Promoção do princípio da gestão democrática da educação pública; 

VII - Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País; 

estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como 

proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure atendimento às 

necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade;  

VIII - Valorização dos (as) profissionais da educação; promoção dos princípios do 

respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental 

[...].” (BRASIL, 2014, p.1). 

 

 Em suma, pode-se perceber, através do estudo realizado até então, que o currículo 

ultrapassa a concepção imposta por muitas instituições escolares e membros que a compõem. 

A construção histórica do currículo vem discutir que não é apenas um catálogo de conteúdos a 

serem abordados, pois suas reformulações sofrem, ao longo do tempo, impactos políticos, 

históricos e culturais. De acordo com os currículos oficiais, garantir uma qualidade 

educacional está diretamente ligado à formação cidadã do indivíduo – contexto em que se 

enquadra a perspectiva crítica. Portanto, desenvolver um trabalho pautado na resolução de 

exercícios mecânicos, sem fundamentos e nada significativo, fere os princípios básicos da 

Constituição Federal e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.   

 

1.3.1 Como a matemática aparece nos currículos oficias: PCN x BNCC 

 

            Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), de caráter não obrigatório, elaborado em 

1998, constituíram-se como referenciais curriculares para o chamado nível básico da 

educação. Não tinham como finalidade impor um modo único de atuação, mas visavam ser 

utilizados como objeto para que servisse de orientação aos profissionais da área. Traziam 

consigo conteúdos mínimos a serem ensinados. Além de colaborar com a preparação, 

construção e/ou modelagens no currículo educacional brasileiro. Foi o principal documento 

que norteou a construção do currículo e possuía como objetivo a formação integral do aluno. 

Logo, indicava que seria importante levar em consideração a capacidade física, emocional, 

cognitiva e afetiva de cada um dos estudantes, como bem descreve no trecho abaixo: 

 
Os Parâmetros Curriculares Nacionais têm, desse modo, a intenção de provocar 

debates a respeito da função da escola e reflexões sobre o que, quando, como e para 
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que ensinar e aprender, que envolvam não apenas as escolas, mas também pais, 

governo e sociedade. (BRASIL, 1998, p. 9) 

 

           Contudo, devido às reformas no sistema educacional brasileiro, e atendendo o que 

impõe a Constituição, a LDBEN e o PNE, foi criado, em 2017, um documento de caráter 

normativo, que devesse não só abordar os conteúdos mínimos, mas favorecer as aprendizagens 

essenciais – a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

            A BNCC tem como finalidade garantir que todo estudante, em instituições públicas ou 

privadas, que estejam localizadas em centros urbanos ou rurais, indígenas ou quilombolas, 

tenham garantido equidade educacional. 

            Identificamos, assim, que os PCN serviram como uma das fontes que colaborou com a 

construção da BNCC. O primeiro dividia os níveis educacionais em ciclos. O Ensino 

Fundamental II, foco de interesse desta pesquisa, era organizado, de acordo com os PCN, em 

3º e 4º ciclos. O 3º ciclo corresponde aos atuais 6º e 7º anos na BNCC, enquanto o 4º ciclo 

seria correspondente aos 8º e 9º anos.  

            Enquanto os PCN sugeriam, em seu texto, os conteúdos básicos que poderiam ser 

abordados em cada ciclo, a BNCC, em contrapartida, estrutura-se em um sistema anual. Para 

cada um dos anos escolares, a BNCC define as habilidades que deverão ser alcançadas. 

            Em relação aos conceitos e procedimentos matemáticos, existe uma notória mudança 

nestes dois documentos. Em princípio, podemos destacar a fragmentação entre os eixos 

temáticos. A tabela abaixo tem o intuito de ilustrar como a matemática se faz presente em 

ambos os documentos citados. 

 

Quadro 1: Como a matemática se apresenta nos PCN e na BNCC. 

PCNs Eixo Temático BNCC 

Números e Operações 

 

✓ Abrangiam as 

propriedades operatórias 

e a parte algébrica; 

✓ Deixavam a desejar a 

construção dos números 

 

 

 

Números 

Números 

 

✓ Há um foco maior na 

construção dos números; 

✓ Valoriza as estratégias de 

resolução de cabeça; 

✓ Progressão no ensino de 

frações. 

Números e Operações 

 

✓ Apareciam a partir do 7º 

ano; 

✓ Finalidade representar 

generalizações e 

construções para calcular 

valor numérico e resolver 

equações e inequações. 

 

 

 

 

Áglebra 

Álgebra 

 

✓ Aparece a partir dos anos 

iniciais do ensino fundamental; 

✓ Foco é resolver situações-

problemas que envolvam o 

raciocínio algébrico sem 

resolução exaustiva de 

equações e inequações. 

Grandezas e Medidas 

 

✓ Não tinha como foco 

medidas não 

convencionais; 

 

 

Grandezas e 

Medidas 

Grandezas e Medidas 

 

✓ Ideia de volume de sólidos 

geométricos a partir do 5º ano; 

✓ Uso de software. 
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Tratamento da Informação 

 

✓ Foco a análise de 

resultados estatísticos; 

✓ Uso de tabelas, gráfico. 

 

 

Probabilidade e 

Estatística 

Probabilidade e Estatística 

 

✓ Maior ênfase no estudo do 

raciocínio combinatório; 

✓ Foco maior na interpretação. 

Espaço e Forma 

 

 

✓ Geometria clássica; 

✓ Pouca relação com 

cotidiano. 

 

 

Geometria 

 

 

Geometria 

 

✓ Maior Relação com cotidiano 

do aluno; 

✓ Fluxogramas; 

✓ Representações no plano. 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Com base na tabela acima é possível observar que os PCN dividiram os eixos de 

ensino da matemática da seguinte maneira: Números e Operações; Espaço e forma; Grandezas 

e Medidas e Tratamento da Informação. A BNCC, por sua vez, descreve como unidades 

temáticas: Números; Álgebra; Geometria; Grandezas e Medidas; Probabilidade e Estatística. 

 Talvez seja indispensável interrogar se tais diferenças propiciam, de fato, a formação 

de um cidadão reflexivo. Um indivíduo que consegue compreender o papel social que o estudo 

de matemática desempenha nas dimensões cotidianas.  

Será que considerar um ensino de progressão anual pode exigir, porventura, que as 

dificuldades dos alunos sejam encobertas em detrimento ao cumprimento de um cronograma 

que fora estabelecido? O que se almeja alcançar quando se usa o termo habilidade? Será que 

tratar a matemática como habilidades a serem alcançadas não torna o processo robótico e 

meramente reprodutivo? E, portanto, partindo desse pressuposto, existirá a construção de uma 

formação significativa? De que maneira delimitar o campo anteriormente denominado 

tratamento da informação, – que tinha como objetivo, como o próprio nome sugere, ampliar o 

ensino de matemática, torná-lo um campo mais amplo de conhecimento, aplicado às 

necessidades cotidianas e vinculado a todas as áreas de conhecimento –, para Probabilidade e 

Estatística, suscita o desenvolvimento de um sujeito letrado matematicamente? 

Uma das apostas que a BNCC traz no intuito de atingir seus objetivos é investir no 

ensino de combinatória ao longo de todo o Ensino Fundamental. Nota-se que, os PCN já 

traziam essa orientação em sua composição também, mas com menos intensidade conforme 

será discutido no tópico a seguir. 

  

1.3.2. Como a análise combinatória aparece nos currículos oficias: PCN x BNCC 

 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) um dos primeiros indícios da Análise 

Combinatória encontra-se vinculado à ideia de multiplicação e divisão. Esse documento traz 

consigo um trecho denominado Orientações Didáticas que visa “contribuir para a reflexão a 

respeito de como ensinar, abordando aspectos ligados às condições nas quais se constituem os 

conhecimentos matemáticos” (PCN, 1997, p 65).  

Nesse trecho, há uma seção que vislumbra mostrar como as operações matemáticas 

são inseridas nos 1º e 2° ciclos do Ensino Fundamental, 1º a 4° série, atualmente 2° ao 5° ano. 

E como a multiplicação e a divisão, assim como as demais operações, precisam de um campo 

amplo de significados. Para tanto, introduz a multiplicação também associada à ideia de 

combinatória como mostrado na imagem a seguir. 
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Figura 11: Multiplicação associada à ideia de combinatória (PCN).  
Fonte: PCN, 1997, p. 73. 

 

A resolução desse problema consiste em analisar as possibilidades, que se 

caracterizam pelo resultado das combinações. Também imprime um conceito importante da 

matemática denominado produto cartesiano, além de estimular estratégias de resolução não 

necessariamente ligadas ao cálculo direto, mas através do uso de ferramentas alternativas, tais 

como: diagramas, desenhos ou tabelas.  

Desse modo, os PCN mostram, para o primeiro e segundo ciclos, que os problemas 

podem ser múltiplos em suas resoluções, gerando oportunidades de compreensão no que diz 

respeito ao significado embutido nas operações matemáticas. 

Nos anos finais do Ensino Fundamental, o uso do raciocínio combinatório é menos 

discutido, estando associado a problemas que abordam o tratamento de informações, mais 

especificamente, a probabilidade. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, ao se 

trabalhar com probabilidade é preciso que haja compreensão do conceito de espaço amostral e 

sua construção pelo cálculo dos casos possíveis, através do princípio multiplicativo, tabelas 

duplas ou diagramas de árvores (PCN, 1998). Dessa maneira, a análise combinatória é 

utilizada como ferramenta para o estudo de probabilidade.  

A Base Nacional Comum Curricular vem com uma proposta de introduzir os conceitos 

de combinatória ao longo de todo o Ensino Fundamental. A expectativa é de fazer valer sua 

proposta de atingir habilidades que, em sua definição, trata-se de uma progressão anual e se 

apoia no uso e edificação de novos instrumentos e complexidade das situações-problema 

propostas. Com base nessa definição e de acordo com a BNCC, “Em todas as unidades 

temáticas, a delimitação dos objetos de conhecimento e das habilidades considera que as 

noções matemáticas são retomadas, ampliadas e aprofundadas ano a ano” (BNCC, 2017, 

p.276). 

Nessa perspectiva, observa-se que o estudo de combinatória se expressa de forma 

direta no 4°, 5° e 8° anos, conforme demonstrado na tabela abaixo que traz informações sobre 

o ano, a unidade temática, o objeto de conhecimento e as habilidades que se deseja 

desenvolver.  
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Quadro 2: Como a Análise Combinatória se apresenta na BNCC. 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Nos 6°, 7° e 9° anos, observa-se que o estudo de combinatória está enraizado na 

unidade temática Probabilidade e Estatística, cujo objetivo é analisar o espaço amostral de um 

experimento para o cálculo de probabilidade. Tal constatação pode ser entendida como uma 

limitação nas possibilidades de trabalho e de vivência com a análise combinatória no Ensino 

Fundamental, apresentando certo retrocesso nos avanços em relação aos conceitos 

matemáticos e ao letramento matemático.  

Portanto, para melhor compreender e analisar sobre as potencialidades do ensino de 

análise combinatória, no próximo capítulo, discuto questões relacionadas à linguagem e ao 

letramento matemático. 

Ano Unidade 

Temática 

Objeto de 

Conhecimento 

Habilidades 

 

 

4º 

 

 

Números 

 

 

Problemas de 

Contagem 

(EF04MA08) Resolver, com o suporte de 

imagem e/ou material manipulável, 

problemas simples de contagem, como a 

determinação do número de agrupamentos 

possíveis ao se combinar cada elemento de 

uma coleção com todos os elementos de 

outra, utilizando estratégias e formas de 

registro pessoais. 

 

 

 

5º 

 

 

 

Números 

 

Problemas de 

contagem: “Se uma 

coleção for do tipo A 

e cada objeto de A é 

combinado com todos 

os elementos de uma 

coleção B, quantos 

agrupamentos desse 

tipo podem ser 

formados?” 

 

(EF05MA09) 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. 

 

5º 

 

Probabilidade e 

Estatística 

 

 

Espaço amostral: 

análise de chances de 

eventos aleatórios 

 

(EF05MA22) Apresentar todos os possíveis 

resultados de um experimento aleatório, 

estimando se esses resultados são igualmente 

prováveis ou não. 

 

8º 

 

Números 

 

Princípio 

Fundamental da 

Contagem 

 

(EF08MA03) Resolver e elaborar problemas 

de contagem cuja resolução envolva a 

aplicação do princípio multiplicativo. 

 

 

8º 

 

 

Probabilidade e 

estatística 

 

Princípio 

multiplicativo da 

contagem. 

Soma das 

probabilidades de 

todos os elementos de 

um espaço amostral. 

 

(EF08MA22) 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. 
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CAPÍTULO II - REFERENCIAL TEÓRICO: Linguagem e Letramento 

Matemático 
 

 

2.1 Análise combinatória e suas dificuldades: a questão da linguagem 

 

            Sob outra perspectiva, endossando o que tange a deficiência de aprendizagem do 

ensino de matemática, e mais especificamente no ensino de análise combinatória, insere-se a 

questão da linguagem.  

            Ao longo das eras, foi possível observar que os meios de comunicação permeavam as 

civilizações conforme elas iam se desenvolvendo. Os sistemas gráficos foram evoluindo e 

foram se tornando cada vez mais vinculado ao cotidiano do homem – mostrou-se essencial 

nesse processo evolutivo. O advento não foi e não é transparente e imediato. O 

aperfeiçoamento dos sistemas de contagem são exemplos claros disso. Nesse sentido, 

considerar a linguagem como algo simples é, no mínimo, desconsiderar toda bagagem 

histórica e social de cada civilização e, portanto, de cada indivíduo que compõe esse sistema. 

            Fiorin (2008) considera a linguagem como algo essencial e intrínseco ao homem, 

aponta que ela se faz presente em todas as nossas ações enquanto seres humanos e reitera que 

“sem ela não se pode aprender, não se pode expressar sentimento, não se pode conhecer-se 

nem conhecer o mundo” (FIORIN, 2008, p.29). 

            Bicudo (2002) expõe que a linguagem está intimamente ligada ao pensamento. Afirma 

que é o meio de comunicação pelo qual o pensamento é retomado. Nesse sentido, enfatiza que 

a linguagem, bem como o pensamento, não se constituem no vazio e tampouco se constroem 

no abstrato. A linguagem permeia a humanidade, verbaliza o campo social, cultural, 

emocional, científico e, portanto, matemático.  

            Enquanto ciência e também filosofia, a matemática possui linguagem própria, que 

necessita de dialogar com a língua materna e com a vivência escolar, ou cotidiana, que o 

aluno traz consigo. Mas a apropriação dos símbolos e das facetas linguísticas não é nem de 

longe uma tarefa fácil e prazerosa (BICUDO, 2002). 

            De acordo com Gaston Bachelard (1996, p. 22), “em uma mesma palavra coexistem 

diferentes conceitos”. Nesse sentido, o termo bicicleta pode ter diferentes significados para 

quem o ouve. Para uns, um instrumento de locomoção. Para outros, no entanto, uma forma 

bastante habilidosa de chutar a bola ao gol no futebol. De uma maneira ou de outra, a questão 

central é o papel da linguagem. Aprender matemática é, sem dúvida, um processo que envolve 

métodos linguísticos próprios que necessitam de conversar harmonicamente com a linguagem 

usual. 

            Operar com símbolos é importante? Sim. Mas essa busca, por si só, define 

parcialmente o que se deve esperar ao ensinar e ao aprender matemática, sobretudo em análise 

combinatória.  

           A análise combinatória exige boa compreensão do enunciado (aqui considerado como 

um texto que fornece dados para resolução de problemas matemáticos). Mas o que quer dizer 

compreender um enunciado, ou melhor, um texto de matemática? Para alguns, significa saber 

aplicar as fórmulas e conceitos postulados corretamente a fim de resolver a questão proposta 

de maneira unívoca. Outros, no entanto, defendem a ideia de que um texto matemático pode 

ser interpretado e construído na prática da leitura. Apoio-me na concepção fornecida pelo 

segundo grupo e, portanto, 
Um texto não é, assim, um “objeto” dado, mas algo que se constrói na tarefa da 

leitura. Neste caso, leitura não é entendida como decifração de sinais gráficos, mas 

sim como uma compreensão da expressão de uma linguagem, uma possibilidade de 
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revelação do mundo. [...] Os textos de matemática são canais pelos quais os objetos 

da matemática se mostram. (GARNICA; BICUDO, 1994, p.96) 

 

           Inúmeras vezes ouvi dos meus alunos a afirmação de que é muito difícil entender o que 

é para fazer em um exercício. De fato, pois se trata de um obstáculo epistemológico, como 

afirmaria Bachelard (1996). “Nenhum dos sujeitos domina totalmente os significados da 

palavra. Cada sujeito possui, talvez, uma parte do sentido da palavra que se completa na 

relação com o outro” (MAZZEI; BELLO, 2016, p.120).  Em relação aos significados, as 

palavras são múltiplas. Por conseguinte, o vocabulário diário pode provocar dissonância. 

Dessa forma, a leitura colabora com a construção de significados no campo do discurso 

matemático, possibilita ainda ampliação para resolução de problemas. Uma abordagem 

hermenêutica, interpretativa, possibilita “ter o significado mais claro dos elementos da 

matemática a cada retomada” (GARNICA; BICUDO, 1994, p. 97). 

             Vale frisar aqui que a leitura, como citado anteriormente, não é compreendida neste 

estudo como uma mera decodificação ortográfica. Assim, ler não é juntar letrinhas e utilizar a 

leitura em prol da construção de significados exige que o educando ultrapasse a linha que 

divide aqueles que são considerados alfabetizados para aqueles que, além de alfabetizados, 

são também letrados, mais ainda, letrados matematicamente. Sobre letramento, algumas 

considerações são necessárias e apresentadas na seção logo a seguir. 

 

2.2 Letramento 

 

             Soares (2004) aponta, em seus estudos que, por volta de 1980, países como Brasil, 

Portugal, Estados Unidos, França e Inglaterra focam uma parte de seus estudos educacionais 

nos aspectos envolvendo o termo denominado letramento. Os países desenvolvidos percebem, 

nessa época, que embora a população fosse alfabetizada, ainda assim havia uma inabilidade 

em compreender práticas que envolvessem leitura e escrita inerentes ao âmbito social em que 

estavam inseridos. No Brasil, em contrapartida, estudiosos associavam o termo letramento ao 

público que sabia ler e escrever. Ou seja, vinculou-se ao conceito de alfabetização. 

            Durante muitos anos, os termos alfabetizado e letrado se confundiram como uma só 

caracterização. Contudo, estudos desenvolvidos por Soares (2004) apontam que esses termos 

designam conceitos diferenciados. Alfabetização pode ser caracterizada como o processo que 

possibilita o aprendizado da leitura e da escrita. Enquanto que o letramento é, na verdade, o 

resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler ou escrever (SOARES, 2004, p.18). Logo, 

letramento pode ser entendido, de modo geral, como a apropriação do uso da leitura e da 

escrita em sua totalidade, isto é, utilização da língua escrita em práticas sociais. 

 

2.2.1. Letramento Matemático 

 

            A concepção de letramento matemático está intimamente ligada ao conceito de 

educação matemática e à forma como é apresentada na escola. A educação matemática visa 

buscar estratégias para que se construa o entendimento dos conceitos matemáticos. Nesse 

sentido, o letramento matemático poderia ser entendido como a base para que, através da 

leitura e escrita, edifiquem-se estruturas de pensamentos lógico-dedutivos. 

           Machado (2003) estabelece a noção de letramento matemático como alcance de 

habilidades para o uso de sistemas simbólicos escritos para a concretização da assimilação de 

significados da matemática na linguagem. 

            Bicudo; Machado apud Kilpatrick (2001, p. 118) definem letramento como uma 

categoria de significados – englobando leitura e escrita – que “abrangem habilidades na 
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construção do raciocínio lógico dedutivo, compreensão semântica e fluência em relação às 

estratégias sintáticas”. 

           A Base Nacional Comum Curricular (2017) aponta que o letramento matemático deve 

ser compromisso do Ensino Fundamental e o define como: 

 
As competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar 

matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a 

formulação e a resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando 

conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. É também o letramento 

matemático que assegura aos alunos reconhecer que os conhecimentos matemáticos 

são fundamentais para a compreensão e a atuação no mundo e perceber o caráter de 

jogo intelectual da matemática, como aspecto que favorece o desenvolvimento do 

raciocínio lógico e crítico, estimula a investigação e pode ser prazeroso (fruição) 

(BRASIL, 2017, p. 266) 

 

            Em outras palavras, o letramento matemático é o desenvolvimento total do estudante 

em torno dos conceitos matemáticos que extrapolam a simples resolução de contas. É o 

despertar de um cidadão crítico, capaz de raciocinar, tomar decisões e resolver problemas 

cotidianos. Nesse sentido, o desenvolvimento do raciocínio combinatório, desde as séries 

iniciais, proporciona a possibilidade de atingir tais objetivos.  

 

2.2.2 Letramento Matemático no PISA 

 

           O PISA (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes), coordenado pela 

Organização para Cooperação do Desenvolvimento Econômico (OCDE), juntamente com o 

Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), constitui-se como uma 

iniciativa internacional de avaliação comparada. É aplicada a cada três anos de forma 

amostral a estudantes entre 15 e 16 anos, matriculados a partir do 7º ano do Ensino 

Fundamental de instituições públicas: estaduais, municipais e federais; privadas; com carga 

horária integral ou parcial. Ou seja, escolas de qualquer espécie. (OCDE, 2019). 

            Este programa tem como objetivo gerar mostras para colaborar com o debate em torno 

da qualidade da educação nos países participantes. Ao total participaram do PISA 2018, 79 

países: 37 países da OCDE e 42 países de economias parceiras (OCDE, 2019). A intenção é 

verificar se os saberes escolares são dinâmicos e suficientes; se subsidiam ferramentas que 

possibilitam o indivíduo a enfrentar o mundo tal como ele é: em constante transformação. 

Configura-se, portanto, a partir da ideia de aprendizagem e da aplicação dessa aprendizagem. 

Com base nisso, os instrumentos avaliados, no PISA 2018, foram leitura, matemática, 

ciências e letramento financeiro, com foco na área de leitura. 

            Em matemática, o PISA tem como intuito averiguar o quanto as habilidades e 

competências se mostram presentes no processo de ensino, com base na definição de que o 

aluno letrado matematicamente é aquele que possui 

 
A capacidade de formular, empregar e interpretar a matemática em uma série de 

contextos, o que inclui raciocinar matematicamente e utilizar conceitos, 

procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas para descrever, explicar e prever 

fenômenos. (INEP/MEC, 2019, p.98) 

 

 Afirma ainda que  
Isso ajuda os indivíduos a reconhecer o papel que a matemática desempenha no 

mundo e faz com que cidadãos construtivos, engajados e reflexivos possam fazer 

julgamentos bem fundamentados e tomar as decisões necessárias. (INEP/MEC, 

2019, p.98) 
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            Com base na noção aqui empregada, a definição de letramento matemático do PISA 

2018 pode ser analisada por três aspectos correlacionados: 

 

• Os processos matemáticos que descrevem “as ações que exprimem o 

que os indivíduos fazem para abordar e resolver um problema que 

envolva a Matemática”; 

• O conteúdo matemático visado para uso nos itens da avaliação; e  

• O contexto “nos quais estão situados os problemas”. (INEP/MEC, 

2019, pág. 98.) 

 

            Os conteúdos analisados giram em torno de conceitos correspondentes a: variações e 

relações; Espaço e forma; Quantidade; Incerteza e dados (Inep, pág 103, 2019). Vale ressaltar 

que os tópicos avaliados, cabíveis a alunos de 15 anos, são assuntos considerados importantes, 

pois contribuem para tornar os estudantes cidadãos construtivos, engajados e reflexivos. 

Ainda, embora não seja uma avaliação orientada para o currículo, procura refletir a 

matemática que os jovens aprenderam até atingir essa faixa etária. 

            Em 2018, no Brasil, participaram 597 escolas e 10.691 estudantes ao todo. Destas, 224 

escolas estão situadas na região Sudeste; 187 na região Nordeste; 90 na região Sul; 51 na 

região Norte e 45 na região Centro-Oeste. Os níveis de avaliação do Pisa 2018 estão divididos 

em seis níveis de proficiência (OCDE, 2019). Tais níveis são estabelecidos de acordo com a 

definição de letramento utilizada. Cada nível, como estão distribuídos, permite agrupar uma 

grande quantidade de habilidades e competências que se espera que os alunos nessa faixa 

etária possuam. 

Quadro 3: Níveis de proficiência em matemática-PISA 2019. 

 

Nível/Pontuação 

Mínima 

 

 

Característica das atividades 

 

 

 

 

 

 

Nível 6 

(669) 

No Nível 6, os estudantes são capazes de conceituar, 

generalizar e utilizar informações com base em suas 

investigações e na modelagem de problemas complexos, 

e são capazes de usar seu conhecimento em contextos 

relativamente não padronizados. Conseguem estabelecer 

ligações entre diferentes fontes de informação e 

representações, e transitar entre elas com 

flexibilidade. Evidenciam um pensamento e um 

raciocínio matemáticos avançados. São capazes de 

associar sua percepção e sua compreensão junto com um 

domínio de operações e relações matemáticas simbólicas 

e formais para desenvolver novas abordagens e 

estratégias que lhes permitam lidar com situações novas. 

Conseguem refletir obre suas ações e formular e 

comunicar com precisão suas ações e reflexões 

relacionadas às constatações, interpretações e 

argumentações que elaboram; são ainda capazes de 

explicar por que razão estas são adequadas à situação 

original.  
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Nível 5 

(607) 

No Nível 5, os estudantes são capazes de desenvolver 

modelos para situações complexas e trabalhar com eles, 

identificando restrições e especificando hipóteses. 

Conseguem selecionar, comparar e avaliar estratégias 

adequadas de resolução de problemas para lidar com 

problemas complexos relacionados a esses modelos. 

Conseguem trabalhar estrategicamente, utilizando um 

vasto e bem desenvolvido conjunto de habilidades de 

pensamento e de raciocínio, representações conectadas 

de maneira adequada, caracterizações simbólicas e 

formais, e percepção relativa a essas situações. Começam 

a refletir sobre  suas ações e são capazes de formular e de 

comunicar suas interpretações e raciocínios. 

 

 

 

Nível 4 

(545) 

No Nível 4, os estudantes são capazes de trabalhar de 

maneira eficaz com modelos explícitos em situações 

concretas complexas, que podem envolver restrições ou 

exigir formulação de hipóteses. São capazes de 

selecionar e de integrar diferentes representações, 

inclusive representações simbólicas, relacionando-as 

diretamente a aspectos de situações da vida real. 

Conseguem utilizar seu conjunto limitado de habilidades 

e raciocinar com alguma perspicácia em contextos 

diretos. São capazes de construir e de comunicar 

explicações e argumentos com base em suas 

interpretações, argumentos e ações. 

 

 

Nível 3 

(482) 

No Nível 3, os estudantes são capazes de executar 

procedimentos descritos com clareza, inclusive aqueles 

que exigem decisões sequenciais. Suas interpretações são 

seguras o suficiente para servirem de base à construção 

de um modelo simples ou à seleção e aplicação de 

estratégias simples de resolução de problemas. São 

capazes de interpretar e de utilizar representações 

baseadas em diferentes fontes de informação e de 

raciocinar diretamente com base nelas. Demonstram 

alguma capacidade para lidar com porcentagens, frações 

e números decimais, e para trabalhar com relações de 

proporcionalidade. Suas soluções indicam que eles se 

envolvem em interpretações e raciocínios básicos. 

 

 

Nível 2 

(420) 

No Nível 2, os estudantes são capazes de interpretar e 

reconhecer situações em contextos que não exigem mais 

do que inferências diretas. Conseguem extrair 

informações relevantes de uma única fonte e utilizar um 

único modo de representação. Conseguem empregar 

algoritmos, fórmulas, procedimentos ou convenções 

básicos para resolver problemas que envolvem números 

inteiros. São capazes de fazer interpretações literais de 

resultados. 

 

 

Nível 1 

No Nível 1, os estudantes são capazes de responder a 

questões que envolvem contextos familiares, nas quais 

todas as informações relevantes estão presentes e as 
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(358) questões estão claramente definidas. Conseguem 

identificar informações e executar procedimentos 

rotineiros, de acordo com instruções diretas, em 

situações explícitas. Conseguem realizar ações que são, 

quase sempre, óbvias e que decorrem diretamente dos 

estímulos dados. 

Abaixo de 1 

 

A OCDE não especifica as habilidades desenvolvidas 

Fonte: OCDE, 2019. 

 

            A partir dos níveis de proficiência considerados, é possível começar a discutir os 

corolários. Abaixo, trago os resultados obtidos no PISA 2018, numa escala internacional, por 

dependência administrativa e por região. Os instrumentos avaliativos seguem os seguintes 

processos:  
Primeiro, compara-se o desempenho dos estudantes brasileiros com o dos alunos de 

todos os países da América Latina que tiveram resultados válidos (devido sua 

proximidade regional e cultural com o Brasil); Espanha e Portugal (por sua 

proximidade cultural); Estados Unidos (por ter um sistema federativo e grande 

extensão territorial); Canadá (por ter grande extensão territorial, assim como o Brasil, 

além de geralmente apresentar alto desempenho); Coreia (por ser um país asiático que 

geralmente apresenta alto desempenho) e Finlândia (um país europeu que geralmente 

apresenta alto desempenho). Em seguida, realiza-se, sob essa mesma ótica, a análise 

do desempenho dos estudantes por algumas variáveis selecionadas, como região, tipo 

de dependência e localização das escolas. (OCDE, 2019. Pág.104). 

 

 

      Tabela 1: Médias das proficiências dos países selecionados, matemática – PISA 2018.  

 
Fonte: OCDE, 2019.p.169 
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  Tabela 2: Médias dos escores por dependência administrativa, matemática – PISA 2018. 

 
Fonte: INEP, 2019. p.112 

 

 

Tabela 3: Médias em matemática por Região– PISA 2018. 

  
Fonte: OCDE, 2019. p.113 

 

Analisando esses dados e traçando um comparativo com a tabela que traz informações 

sobre os níveis de proficiência em matemática, observa-se que a maioria dos estudantes 

brasileiros estão abaixo ou se encontram no nível 1, no qual estão os educandos considerados 

meros reprodutores daquilo que lhes foi fornecido; são capazes de resolver problemas 

mediante informações dadas de maneira direta. 

               Ao traçar um comparativo com as edições anteriores, em que o Brasil atingiu a 

média de 334 em 2000; 356 em 2003; 370 em 2006; 386 em 2009; 391 em 2012; 377 em 

2015 e 384 em 2018, observa-se que não temos conseguido transpor a matemática para além 

de atividades reprodutivistas em nossas salas de aula.  

            Com os dados acima se observa a decadência em que se encontra o sistema 

educacional brasileiro, principalmente no que diz respeito ao ensino de matemática. Os 

resultados evidenciam que os estudantes, apesar de terem passado tantos anos na escola, não 

estão atingindo os desempenhos esperados. Pode-se dizer que nossos alunos saem da escola 

alfabetizados matematicamente, reconhecem os números, as operações e sabem até aplicar 

fórmulas em âmbitos específicos. Contudo, não estão letrados matematicamente. 

             No entanto, considerar uma média por si só torna a pesquisa frágil. Pode ser 

necessário, portanto, lançar mão de algumas questões centrais, tais como: até que ponto 

estamos literalmente preparados para nos envolvermos em comparativos nessa esfera? Será 

que existem fatores que contribuem com essa diferença de médias entre países desenvolvidos 

economicamente e países ainda em desenvolvimento? Ou questões tais como: quantidade de 

alunos por sala, salário de professores, investimento do poder público, atividades 

extracurriculares, ambientes escolares, status econômicos, social e cultural simplesmente não 

interferem nos valores de referência?  

               A título de curiosidade, o Brasil, de acordo com o Ministério da Fazenda, em seu 

último relatório fiscal da educação – que analisou os gastos em educação pública entre 2008 a 
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2017 – disponibilizou cerca de 6% do Produto Interno Bruto (PIB) em Educação Pública. 

Esse valor está acima do teto de gastos da média dos países que compõem a OCDE (5,4%) e 

de países como Estados Unidos (5,4%), Argentina (5,3%) e México (5,3%). Apesar disso, o 

Brasil encontra-se também na liderança do ranking de nações que se enquadram nos piores 

resultados quando o assunto é qualidade educacional. Portanto, se não é uma questão 

financeira, a que se deve o desafio na melhoria da qualidade da educação brasileira? 

             Vale ressaltar que, segundo o documento nomeado de Aspectos Fiscais da Educação 

no Brasil, de 2018, cerca de 65% da verba é destinada ao Ensino Superior, contra apenas 35% 

destinados à Educação Básica. Será que essa última porcentagem é tão expressiva como se 

considera? Tais questões, possivelmente ainda são de difícil resposta e, neste estudo, não 

daremos conta delas, até porque não se constituem como norteadoras da pesquisa. Por outro 

lado, valem como proposição reflexiva para todos os educadores.  

            Na contramão dos números, entra a desvalorização da mão de obra profissional dos 

professores da educação básica. De acordo com o Relatório do 2° ciclo de monitoramento das 

metas do Plano Nacional da Educação (PNE), “a valorização dos profissionais do magistério 

representa um dos principais desafios para a promoção da melhoria da educação básica no 

Brasil” (PNE, 2018, pág. 283) e de acordo com esse documento, o salário dos professores 

quando comparado aos demais profissionais com mesmo índice de escolaridade, é menor.   

              Aliados a essas questões, estudantes, diretores e pais de alunos que participaram do 

PISA 2018, responderam a um questionário que visava obter informações sobre questões não 

relacionadas diretamente ao conteúdo, mas que impactavam nos resultados obtidos. A partir 

desse questionário, foi possível contabilizar alguns itens que serão discutidos a seguir. 

               O número de alunos existentes em uma turma, de acordo com a Organização para 

Cooperação do Desenvolvimento Econômico (OCDE), é utilizado como um item a ser 

considerado quando o assunto é qualidade na educação. No Brasil, a quantidade (em média) é 

de 36 estudantes por sala. Enquanto isso, em países que obtiveram notas superiores ao Brasil 

no PISA 2018, como por exemplo, Finlândia e Portugal, a média é de 19,6 e 25,6 estudantes 

respectivamente. Nesse quesito, o Brasil ficou à frente da República Dominicana, Argentina, 

Colômbia, Panamá e México. Desses, apenas México e Colômbia obtiveram notas superiores 

ao Brasil, mas seguem bem abaixo da média dos países que compõem a OCDE, que foi de 

489 pontos. 

             Outra questão a ser ponderada quando se trata de qualidade em educação são os 

recursos escolares. Considera-se como recurso escolar tanto a infraestrutura quanto 

laboratórios, bibliotecas, materiais manipuláveis, materiais tecnológicos e livros didáticos. De 

um modo geral, os recursos disponíveis no Brasil se aproximam, de acordo com a OCDE, aos 

recursos disponíveis dos países que a compõem, mas deixa a desejar se comparado aos 

Estados Unidos e Canadá, que possuem um dos melhores índices nesse item. Vale ressaltar 

que, apesar dos valores brasileiros estarem próximos aos da OCDE, estão longe de serem 

ideais, pois se leva em consideração uma escala que varia de -4 (melhores resultados) a +4 

(piores resultados). Nessa escala, o Brasil se encontra em um ponto localizado um pouco 

superior ao 0. E quando se coloca em pauta as atividades extracurriculares: aulas de 

musicalização; aulas de artes e aulas de esportes e o suporte escolar; salas de aula extras 

destinadas aos alunos para realização de suas tarefas, monitoria aluno-aluno e professor para 

auxílio na realização das atividades, o Brasil fica posicionado junto aos piores índices. 

Enquanto Estados Unidos, Canadá e Coreia lideram essas pautas.  

            Ao tratar de questões que influenciam na qualidade da educação de uma nação, pode 

ser necessário considerar também o nível socioeconômico e avaliar se esse nível impactará no 

desempenho do alunado. Segundo a OCDE, esta é uma das mais importantes variáveis a se 

considerar para balancear a equação, pois se trata do contexto em que os estudantes vivem. 

Dentro de uma perspectiva internacional, se em uma face temos Canadá, Finlândia, Estados 
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Unidos e Coreia com os maiores índices de desenvolvimento socioeconômico, na outra, 

encontram-se Brasil, Peru, Colômbia e México. Talvez, não surpreendentemente, quanto 

maiores as médias obtidas em matemática, melhores as condições financeiras dos países 

participantes, como podemos observar nos resultados obtidos no PISA 2018.  

            Além dos itens abordados anteriormente, existem questões que interferem nos 

resultados expressos no PISA que talvez também devam ser considerados. Conforme 

apontado no Education at a glance 2018, manual que traz consigo estatísticas educacionais 

também elaborados pela OCDE em parceria com o INEP, o Brasil ocupa, entre os países 

analisados, o terceiro lugar quando o assunto é distorção idade série. De acordo com dados 

obtidos pela OCDE, cerca de 15% dos estudantes entre 12 e 16 anos estão atrasados contra 

2% a 4% dos países que compõem a OCDE (OCDE, 2018. p. 12). 

            A análise feita até agora pode indicar que se deve ter cuidado ao comparar a educação 

nacional numa escala internacional. Existem parâmetros, além da nota, que podem e devem 

ser avaliados. Este fato, por si só, mostra a urgência que existe em romper com a visão 

tradicional existente nas escolas. Mas será que tudo está perdido? 

           Se considerarmos apenas uma nota, em uma escala internacional, considerando todos 

os investimentos que países economicamente desenvolvidos fornecem à educação, creio que a 

resposta possa ser sim. Mas as instituições federais, por exemplo, podem ser uma ponte sólida 

para que a resposta dessa pergunta seja negativa. Os gráficos abaixo ajudam a refletir sobre o 

que talvez possa ser um caminho para conquistar (ou expandir) uma educação de qualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Número de alunos por sala PISA 2018.  

Fonte: OCDE, Inep (Relatório Brasil no Pisa 2018 pág 142) 
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Figura 13: Proporção aluno-professor PISA 2018.  

Fonte: OCDE, Inep (Relatório Brasil no Pisa 2018 pág 143) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: indisponibilidade e inadequação de infraestrutura e recursos educacionais.  

Fonte: OCDE, Inep (Relatório Brasil no Pisa 2018 pág 145) 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

         

Figura 15: Atividades Extracurriculares.  

Fonte: OCDE, Inep (Relatório Brasil no Pisa 2018 pág 147) 
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Dentro de um recorte nacional, as instituições federais, assim como as estaduais, 

apresentam os maiores resultados no que diz respeito ao tamanho médio por turma. No total, 

há 36 alunos em média em cada classe, como observado no gráfico 1. Contudo, ao considerar 

a proporção aluno-professor, seu resultado se assemelha à quantidade apresentada pelos 

países membros da OCDE (13 alunos), conforme apontado no segundo gráfico. Compreende-

se também que, embora haja problemas relacionados à infraestrutura, como mostrado no 

terceiro gráfico, são ínfimos se comparados às escolas municipais e estaduais. Com relação às 

atividades extracurriculares, as escolas federais se destacam e nelas se observa que há cerca 

de 70% de atividades extras disponíveis aos estudantes. Em contrapartida, as redes estaduais e 

municipais ficam muito a desejar nesse item. Fato é que, apesar de todas as adversidades, as 

instituições federais conseguem se superar e obter média 469 pontos no PISA 2018. Essa nota 

está estatisticamente muito próxima à nota obtida pela Espanha, por exemplo. Com base 

nesses dados, urge o questionamento: será mesmo que não sabemos ainda qual caminho 

trilhar para elevarmos nossos índices educacionais? 

            De todo modo, observando todo estudo feito até então, pode ser necessário que haja 

uma reformulação curricular, pautada numa perspectiva de romper o regime instaurado nos 

sistemas educacionais. É necessária uma reestruturação a fim de colocar a matemática como 

uma ciência viva, em prol da cidadania, da formação do cidadão constituinte de uma 

sociedade múltipla.   

              Parto da premissa de que o aprendizado só será significativo ao estudante quando a 

educação se voltar para a compreensão e aplicabilidade dos conceitos em diferentes esferas do 

cotidiano. Para isso, defendo o uso do raciocínio combinatório como umas das ferramentas 

que possibilitam o pensar matematicamente. 

 Logo, para dar continuidade às questões levantadas nesta seção, discorro sobre a 

educação matemática e as pesquisas na área para melhor defender o ato de ensinar/aprender 

uma matemática viva e com sentido para todos. 
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CAPÍTULO III - REFERENCIAL TEÓRICO: EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA E PESQUISAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
 

 

3.1 Educação  

 

 Refletir sobre a construção da matemática, como mostrado ao longo deste estudo, é 

pensá-la como necessidade humana – ora como desenvolvimento social, ora como 

desenvolvimento individual – a fim de atender às exigências de outras realidades na busca por 

soluções de problemas do cotidiano. Ou seja, o desenvolvimento de conhecimentos humanos 

apoia-se em urgências sociais, históricas e culturais. Assim, a necessidade de transmissão 

desses conhecimentos, de geração em geração, traz instrínseca a ideia de educar, ensinar, (re) 

construir formas de viver no mundo.  

Nesse mesmo sentido foi, na busca por explicações e maneiras de lidar com a 

realidade, que se originaram os “modos de comunicação, as línguas, as religiões, as ciências e 

as matemáticas, enfim a tudo que chamamos ‘conhecimento’” (D’AMBRÓSIO, 2009, p. 18). 

Portanto, para este autor, a aquisição do conhecimento é fruto de um passado, individual ou 

cutural, que se materializa no presente através de estratégias de ação que se projetam no 

futuro. Dessa forma, a apropriação do conhecimento está intriseca à curiosidade do homem e 

ao seu instinto de sobrevivência. Daí educar é ação inerente à manutenção da vida.  

Etimologicamente, educar – do latim educare – quer dizer guiar, conduzir, instruir 

(LIMA; CASTRO; ARAÚJO, 2006). Educar configura-se, portanto, no seu sentido mais 

amplo, como o ato de ensinar, transferir conhecimento.  

D’Ambrósio caracteriza a educação como uma estratégia da sociedade, isto é, assume 

que a educação é uma ferramenta facilitadora para que cada indivíduo atinja seu potencial. 

 Fiorentini (1994), por sua vez, define a educação como um campo de investigação 

profissional do conhecimento. 

             Dessa maneira, educação pode ser vista como uma ferramenta para que costumes e 

hábitos de uma geração sejam passados para outra geração através de métodos de ensino que 

viabilizem a construção de novos conhecimentos.  

Nesse sentido, a educação matemática, que será apresentada sob as perspectivas de 

D’Ambrósio, Fiorentini e Bicudo, a seguir, pode ser caracterizada como um ramo da 

educação voltado para condução da aprendizagem matemática. Ou, ainda, como o estudo do 

ensino e da aprendizagem em matemática.  

 

3.1.1 Educação Matemática em D’Ambrósio 

 

De acordo com D’Ambrósio (2009), na cultura ocidental, quando o termo é educação, 

cuida-se da parte intelectual como se fosse disjunta das funções vitais. Devido a isso, 

desenvolvem-se teorias de aprendizagem que dão ênfase ao repetitivo em detrimento do 

criativo. Contudo, segundo o autor, o ato educativo, baseado nesse modelo do repetitivo, do 

saber/fazer pautado na (re) produção “não merece ser chamado como tal”. Desse modo, a 

educação, é conceituada como: “Uma estratégia da sociedade para facilitar que cada indivíduo 

atinja o seu potencial e para estimular cada indivíduo a colaborar com outros em ações 

comuns na busca do bem comum (D’AMBRÓSIO, 2009, p. 68)” 

 Ou seja, o autor assume que a educação é uma ferramenta facilitadora para que cada 
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sujeito envolvido no processo de ensino/aprendizagem consiga atingir o seu potencial. 

Com base em D’Ambrósio (1993), a educação matemática é um ramo da educação e 

também uma especialização da matemática. Desse modo, a educação Matemática pode ser 

definida como o estudo e o desenvolvimento de técnicas ou modos mais eficientes de se 

ensinar Matemática, como estudos de ensino e aprendizagem da Matemática ou como 

metodologia de seu ensino no sentido amplo. Nesse sentido, a educação matemática pode ser 

caracterizada como um ramo da educação voltado para condução da aprendizagem 

matemática. Ou, ainda, como o estudo do ensino e da aprendizagem em matemática. 

 

3.1.2 Educação Matemática em Fiorentini 

 

Dario Fiorentini, em sua tese de doutorado (1994), defende a Educação Matemática 

como campo investigativo, dentro do âmbito profissional, relacionado à produção de 

conhecimento. Em outras palavras, a educação matemática pode ser concebida como:  

 
Área de saber que procura de modo sistemático e consistente, investigar problemas 

ou responder indagações relativas ao ensino e à aprendizagem da matemática, bem 

como, à formação de professores, ao contexto escolar, cultural, sócio-político em 

que ocorre a prática pedagódica (FIORENTINI, 1994, p. 29) 

 

Nesse contexto, a Educação Matemática pode ser vista como um processo plural, que 

visa assegurar a aprendizagem integralmente. Ela deve considerar, em sua totalidade, questões 

inerentes a todo o contexto escolar e vivência do alunado, tais como aspectos sociais, 

culturais, políticos, pedagógicos aliados ao conteúdo matemático. Endossando, o autor 

concebe ainda a educação matemática como:  

 
Uma área multifacetada e multidimensional, cuja região de inquérito envolve não 

apenas a dimensão didático-metodológica, mas também outras de caráter 

epistemológico, histórico-filosófico, sociológico, psicológico e teológico-axiológico 

pertinente à matemática e ao processo educativo (FIORENTINI, 1994, p. 29-30) 

 

A matemática, nessa perspectiva, não pode ser vista, segundo Fiorentini (1994), como 

um conhecimento fruto de algo pronto e finalizado. Ela se constitui como ciência dinâmica, 

que vem sendo construída históricamente, atendendo necessidades sociais e teóricas, advindas 

de vários povos e culturas, o que a torna um saber vivo.  

Sendo assim, adjetivar a matemática como formal e rigorosa, apenas, é considerá-la 

unicamente como definições, teoremas e axiomas pertinentes à própria matemática. Isto é, é 

disassociá-la do processo formativo que possibilita a construção do conhecimento, 

permitindo, assim, a leitura de mundo que, de acordo com Fiorentini (1994), é a principal 

finalidade da Educação Matemática, que deve estar compromissada com a formação cidadã 

do indivíduo. Nesse sentido, a “razão primeira pela qual ensinamos e aprendemos matemática 

tem haver com o modo de vida do homem moderno” (FIORENTINI, 1994, p. 67).  

 

3.1.3 Educação Matemática em Bicudo  

 

Nesta seção partimos da afirmação de que a “Educação está presente no Ensino” 

(BICUDO, 1999, p. 7). Para a autora, o Ensino da Matemática tem como pilar os atos 

concretos de ensinar, buscando colocá-la como ciência e a serviço da ação de ensino. Dessa 

maneira, o ensino caracteriza-se pela função de mediar o conhecimento produzido, tanto em 

relação às maneiras de como essa produção é desenvolvida, quanto pela forma de como esse 

conhecimento se dá.  
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O ato de ensinar pode ser amplo, considerando aspectos históricos, conhecimentos 

formais, ou não, ou levando em conta a realidade na qual o estudante está inserido. Mas ele 

pode também ser restrito, levando em conta a ciência já posta. No que se refere à matemática, 

o ensino visa, de acordo com a autora supracitada, dar ênfase aos aspectos referentes aos 

processos lógicos, epistemológicos e de aprendizagem.  Nesse sentido, margeando esses 

aspectos, existe o “cuidado” referente à matemática propriamente dita e à sua aprendizagem, o 

que permite compreender que a Educação Matemática: 

 
Toma como ponto de partida o cuidado com o aluno, considerando sua realidade 

histórica e cultural e possibilidades de vir-a-ser; cuidado com a matemática, 

considerando sua história e modos de manifestar-se no cotidiano e na esfera 

científica; cuidado com o contexto escolar, lugar onde a educação escolar se realiza; 

cuidado com o contexto social, onde as relações com as pessoas, entre grupos, entre 

instituições são estabelecidas e onde a pessoa educada também de um ponto de vista 

matemático é solicitada a situar-se, agindo como cidadão que participa das decisões 

e que trabalha participando das forças produtoras. (BICUDO, 1999, p. 7) 

 

Dessa forma, o campo de atuação da Educação Matemática é demasiadamente amplo, 

envolve questões referentes ao ensino de matemática, englobando aspectos éticos e 

antropológicos (BICUDO, 1999).  

Bicudo (2013) aponta que matemática, no referente à produção do conhecimento 

matemático, no âmbito empirista e platônico, pode ser trabalhada sem levar em consideração 

questões éticas e históricas, pois o produto desse processo de produção de conhecimento pode 

estar imerso dentro da própria matemática, considerando apenas sua exatidão e objetividade 

como características. Nesse sentido, a matemática passa a ser utilizada como um produto a ser 

“aplicado, ensinado, desenvolvido, estudado” (BICUDO, 2013, p. 9). Sob a perspectiva quase 

empirista, fenomenológica e crítica, as questões éticas, sociais, históricas e da linguagem, são 

consideradas. Assim sendo, o que é produzido na educação matemática não aparece 

categoricamente como verdade e de modo exato. Portanto, há de se tomar cuidado. Quando se 

pensa em ensino-aprendizagem é necessário um equilíbrio. Dessa forma, a educação e a 

matemática devem caminhar juntas.  

Sob essa perspectiva, Bicudo (2005, p. 13) define que Educação Matemática é o que 

há em “entre” a Matemática e a Educação. Assim, a atividade pedagógica em Educação 

Matemática pauta-se nas análises e reflexões sobre modos de produção da Educação e da 

Matemática, da ciência humana e da ciência exata, levando em consideração os processos 

ontológicos, epistemológicos, axiológicos e culturais, sem deconsiderar as concepções 

matemáticas e sua realidade.  

 
Educação Matemática tem por meta a formação de pessoas, que não prescinde da 

realidade social, histórica e da comunidade onde se vive, e, portanto, é uma área de 

conhecimento concernente às Ciências Humanas. Entretanto, o conteúdo que serve 

como material do trabalho efetuado para ensinar e educar, formando pessoas e 

intervindo na dimensão sociocultural, é de uma Ciência Exata, a Matemática. É 

nesse transfazer - ou seja, no trazer o conteúdo trabalhado nas atividades 

desenvolvidas ao educar-se matematicamente para modos de trabalhar que 

explicitem posturas éticas, concepções de cognição, de formação de pessoa, de estar-

com o aluno, de visão de mundo e de conhecimento - que a Educação Matemática se 

revela como área de ação pedagógica, de intervenção política e de investigação 

(BICUDO, 2013 , p. 15-16). 

 

O compreender e o fazer matemática, as interpretações dos significados sociais, 

históricos e culturais da matemática, bem como a ação político-pedagógica, caracterizam o 

núcleo das preocupações na Educação Matemática, conforme aponta Bicudo (1993). 
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É bem verdade que, de modo geral, a Educação Matemática vise conduzir 

conhecimento matemático, mas de que forma esse conhecimento será transmitido é que as 

pesquisas em educação matemática se debruçam e se destacam. 

 

3.1.4 Pesquisas em educação matemática 

 

 As pesquisas em educação no Brasil, conforme aponta Gouveia (1971 apud 

FIORENTINI, 1994, p. 8), ganharam força em 1938, com a criação do Instituto Nacional de 

Pedagogia, atualmente chamado de Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), e foram divididas basicamente em três fases. A primeira tinha como foco as 

questões inerentes ao ramo da psicopedagogia. Posteriormente, o cerne tornou-se o estudo das 

relações entre escola e sociedade e, por fim, o eixo das pesquisas inclinou-se às questões 

econômicas.  

A partir da década de 70, com a criação dos cursos de pós-graduação, o campo 

investigativo passa a ter um novo olhar. Até essa data, não havia um campo exploratório 

voltado às áreas específicas do conhecimento. Dario Fiorentini (1994), em sua tese de 

doutoramento, apontou que uma das primeiras tentativas de pesquisar matemática em núcleos 

temáticos surge em 1971, com um encontro de educadores que ocorreu em Royaumont, 

cidade francesa. Nessa reunião, foram levantados três aspectos a serem considerados quando 

se fala em pesquisa em educação matemática. 

 
1. Pesquisas sobre o currículo, métodos e materiais didáticos; 

2. Pesquisas referentes a aprendizagem e ao aluno como um ser que aprende; 

3. Pesquisas sobre o ensino e o professor como dirigente desse processo. 

(DANTE E MARTINS, 1978, p.50 apud FIORENTINI, 1994, p. 17) 

 

 É perceptível que a pesquisa em educação matemática encontra-se sendo construída. 

Sua descrição histórica é recente e, portanto, vale questionar o porquê de se pesquisar 

educação matemática. Antes de responder a essa pergunta, gostaria de enfatizar que, através 

dos estudos e de minha experiência profissional, penso que as dificuldades em matemática são 

inúmeras e existem vários fatores que tentam justificar essas dificuldades. Há aquele que 

atribui o fracasso escolar ao sistema, ao professor, ao aluno, às avaliações, ao currículo, entre 

outros. O fato é que independente de buscar um culpado para tal fracasso, as pesquisas em 

educação matemática podem contribuir para melhoria do ensino-aprendizagem desta 

disciplina. 

             Bicudo (1993, p. 18) define que “pesquisar configura-se como buscar compreensões e 

interpretações significativas do ponto de vista da interrogação formulada”. Logo, o que move 

uma pesquisa é o questionamento. Indagar, interrogar, buscar respostas a questões, solucionar 

problemas, são pontos que aguçam as perspectivas do pesquisador. Portanto, numa imagem 

global, elucidar aspectos relacionados aos processos de ensino e aprendizagem em 

matemática permite uma transformação na qualidade do ensino da mesma (FIORENTINI, 

1994).  

 Para Bicudo (1993), a pesquisa em educação matemática é válida, pois: 

 
Permite que compreenda a matemática, o modo pelo qual ela é construída, os 

significados da matemática no mundo. Com isso ela presta serviço à educação e à 

matemática. À matemática por ajudá-la a compreender-se. À educação, por auxiliar 

na ação político pedagógica. (BICUDO, 1993, p. 22) 

 

  

Portanto, a pesquisa está voltada para a construção do conhecimento. Vale frisar aqui 
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que educação matemática não possui um viés vertical. Não há uma linearidade, pois engloba, 

além de aspectos educacionais e matemáticos, como sugere o próprio nome, aspectos 

psicológicos, sociais, culturais e históricos, por exemplo. Nesse sentido, é compreensível que 

pesquisar educação matemática não se resume apenas a pesquisar a matemática propriamente 

dita, nem tão somente a educação. Como aponta Bicudo (1993), é preciso domínio de outras 

áreas do conhecimento. 

 Dessa forma, é que pesquisar significa procurar, informar-se, principalmente quando 

pesquisamos na área educacional em busca de contribuir com o ensino-aprendizagem dos 

alunos. Por isso mesmo, D’Ambrósio (2009, p. 92) afirma que a pesquisa é o “elo entre teoria 

e prática”. 

           Maria Bicudo (1993, p. 20) alerta que o pesquisador em educação matemática precisa 

ter ciência que há diferença entre “pesquisa, relato de experiência, proposta pedagógica e ação 

pedagógica”. A autora explica, então, que o relato de experiência, a proposta e a ação 

pedagógica podem servir de subsídios para a pesquisa, mas não se enquadram como pesquisa 

propriamente dita. 

           Pois bem, pesquisas são processos longos e demorados, visam produzir conhecimento 

e empregam método científico. Elas podem ser classificadas quanto à natureza, os objetivos e 

a profundidade. Podem ser qualitativas ou quantitativas; exploratórias, descritivas ou 

explicativas; bibliográficas, estudos de caso, expo facto, de campo, entre outras. 

Pelo interesse deste estudo, a pesquisa qualitativa pode ser definida como: 

 
[...] um processo de reflexão e análise da realidade através da utilização de métodos 

e técnicas para compreensão detalhada do objeto de estudo em seu contexto 

histórico e/ou segundo sua estruturação. Esse processo implica em estudos segundo 

a literatura pertinente ao tema, observações, aplicação de questionários, entrevistas e 

análise de dados que deve ser apresentado de forma descritiva. (MARLY, 2008, p. 

41) 

 

            Alinhado a essa perspectiva, D’Ambrósio (2009, p. 103) diz a pesquisa qualitativa 

divide-se em oito etapas: 

 
1. Formulação das questões a serem investigadas com base no referencial 

teórico do pesquisador; 

2. Seleção de locais, sujeitos e objetos que constituirão o foco da investigação; 

3. Identificação das relações entre esses elementos; 

4. Definição e estratégias de coleção de dados; 

5. Coleção de dados sobre os elementos selecionados no item 2 e sobre as 

relações identificados no item 3; 

6. Análise desses dados e refinamento das questões formuladas no item 1 da 

seleção proposta no item 2; 

7. Redefinição das estratégias definidas no item 4; 

8. Coleta e análise dos dados. 

 

 Assim, esta pesquisa segue os procedimentos de um estudo qualitativo e visa 

investigar de que forma o uso de materiais manipuláveis colabora com a construção do 

raciocínio combinatório, pois além de questionar se a aplicação de atividades desse tipo 

desperta interesse em alunos do Ensino Fundamental II, estuda e analisa estratégias de ensino-

aprendizagem de análise combinatória como ferramenta facilitadora na construção de 

conceitos matemáticos. 
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CAPÍTULO IV- METODOLOGIA E ANÁLISE 

 
 

4.1 Lócus da pesquisa 

 

 Como detalhado no capítulo anterior, esta é uma pesquisa qualitativa, cujo intuito é 

investigar de que forma o uso de materiais manipuláveis colabora com a construção do 

raciocínio combinatório e questionar se a aplicação de atividades desse tipo desperta interesse 

em alunos do Ensino Fundamental II.  Além disso, busca estudar e analisar estratégias de 

ensino-aprendizagem de análise combinatória como ferramenta facilitadora na construção de 

conceitos matemáticos.  

Para realização desta pesquisa, foi feito um recorte geográfico e temporal, 

principalmente porque a escola já se constituiu como um ambiente ao qual estou 

familiarizada. Leciono há 6 anos na instituição de ensino e percebo que as dificuldades 

manifestadas pelos alunos são acentuadas, apesar de ser uma instituição de ensino privada.  

 A escola está localizada em Guapimirim, um município na região metropolitana do 

estado do Rio de Janeiro, a 60 km de distância da capital e é um dos municípios que compõe a 

Serra Verde Imperial. Seu território faz limite com os municípios de Teresópolis, Petrópolis, 

Magé, Cachoeiras de Macacu e Itaboraí, conforme mostra o mapa abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Mapa de localização da cidade de Guapimirim. 

 Fonte: Google Maps 

 

 O primeiro nome da cidade, em 1674, foi Nossa senhora D’Ajuda de Aguapeí Mirim. 

Sua história está vinculada ao município de Magé, pois era distrito desta cidade e da qual se 

emancipou em 1990. Atualmente, “Guapi” como comumente é chamada, tem grande 

potencial cultural, econômico e turístico. No último censo, realizado em 2010 pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade possuía uma população de 51.483 

habitantes, com estimativa de crescimento de mais de 8 mil pessoas em 2018. Possui PIB per 

capita de R$ 159.112,49, ocupando a 85º posição em relação ao estado. Sua área territorial é 

de 385.443 km², apresentando cerca de 70% de residências com esgoto sanitário adequado; 

80% de domicílios em vias públicas com arborização e 50% possuem calçada, pavimentação, 

bueiros e meios-fios. 

 A escola pesquisada insere-se neste município, é uma instituição privada, possui três 

unidades localizadas em Magé e Guapimirim. Acolhe alunos da Educação Infantil, Ensino 
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Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio. A unidade de Guapimirim, local em 

que essa pesquisa foi realizada, possui 561 alunos matriculados, dos quais 150 são do Ensino 

Fundamental II. Destes, 40 alunos cursam o 7º ano. 

             O 7º ano é dividido em duas turmas: 7ºA e 7ºB. A primeira turma possui um efetivo 

de 22 alunos e a segunda, 18. Ambas as turmas possuem estudantes com faixa etária entre 12 

e 13 anos. Os alunos que a compõem possuem certo poder aquisitivo. Tais turmas, são 

compostas por alunos de diversas raças, religiões e com variados níveis de dificuldade.  

 

4.1.1 A pesquisa diagnóstica 

 

 Vale ressaltar que embora esta pesquisa tenha carater qualitativo serão levantados 

dados quantitativos com a finalidade de enriquecer este estudo, cujo objetivo é investigar de 

que forma o uso de materiais manipuláveis colabora de forma mais significativa com a 

construção do raciocínio combinatório e se a aplicação de atividades desse tipo desperta 

interesse em alunos do Ensino Fundamental II.   

A primeira etapa desta pesquisa consiste em aplicar um teste diagnóstico que visa 

analisar as possíveis dificuldades que alunos do 7º ano do Ensino Fundamental possam 

apresentar na resolução de problemas clássicos de análise combinatória. Para que isso fosse 

possível, selecionei atividades sobre o assunto existentes em livros didáticos e apostilas. Na 

escolha dos livros e questões, foram levados em consideração alguns aspectos, tais como: o 

material utilizado pela escola em que está sendo aplicada esta atividade; e o índice de 

recorrência e usabilidade das questões.  

 No total, foram analisados 7 (sete) materiais. Entre eles estão livros e apostilas 

referentes aos 5°, 6° e 7° anos do Ensino Fundamental II. No 5° ano foram analisados 3 (três) 

livros: Ligamundo, da editora Saraiva; Coleção Aquarela Matemática e Ápis Matemática. Do 

sexto ano, foram analisados a Apostila PH, utilizada na escola, e o livro Praticando a 

Matemática - 6° ano. Por fim, no 7° ano, foram analisados um livro, denominado Praticando 

a Matemática - 7° ano e a apostila utilizada na escola: Apostila PH. A escolha desses livros e 

apostilas não foi aleatória. O critério de seleção atendeu aos seguintes itens: aprovação no 

Programa Nacional do Livro Didático PNLD antes e depois da implementação da BNCC; 

Livros que estivessem disponíveis na internet pelo fácil acesso e apostila utilizada pela escola 

para traçar um paralelo com os demais exemplares selecionados. O intuito dessa análise foi 

selecionar questões que envolvessem o raciocínio combinatório e que fosse possível utilizar 

múltiplas estratégias de resolução.  

 Os exercícios encontrados nos livros do 5º e 6º anos são referentes ao estudo de 

possibilidades, ora atrelados ao capítulo de aplicação da operação multiplicação, ora na parte 

de probabilidade e estatística. Todas as atividades ofertadas são muito parecidas e têm como 

objetivo aplicar o produto cartesiano. Os livros do 7º ano, por sua vez, consideram o uso das 

possibilidades como ferramenta de cálculos probabilísticos. Portanto, imagino que 

considerem que os alunos já estão preparados para aplicar o que aprenderam sobre as 

possibilidades nos anos anteriores.  

           Inicialmente, fora aplicada uma avaliação diagnóstica composta por 5 (cinco) 

perguntas retiradas dos livros analisados. Para a escolha, foram considerados problemas que 

possuíssem maior índice de recorrência; que utilizassem o princípio multiplicativo e que fosse 

possível a resolução através de tomadas de decisão, utilizando o raciocínio combinatório 

expresso através de tabelas, diagramas, explicações, desenhos ou qualquer outra ferramenta 

que os alunos decidissem ser necessárias.  

Dos 40 alunos que compunham as duas turmas, um total de 39 alunos do 7º ano do 

Ensino Fundamental II da rede privada de ensino participou desta pesquisa. Foram dados 50 

minutos para resolução das questões, o que equivale a um tempo de aula. A proposta da 
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pesquisa consistia em que cada estudante fizesse a avaliação diagnóstica individualmente. 

Foram instruídos de que quaisquer meios de resolução que considerassem convenientes 

seriam válidos, que não valia ponto e não havia necessidade de identificação. Caso não 

soubessem responder, pedi para que deixassem registrado o porquê estavam com dificuldades.  

Dito isso, as questões são apresentadas a seguir. 

 

Questão 1: Maria Clara está escolhendo o visual que vai usar em uma festa. Ela tem as 

opções de vestidos, bolsas e sapatos que estão no armário. De quantas formas diferentes ela 

pode se arrumar usando um vestido, uma bolsa e um par de sapatos? (Aquarela Matemática, 

5º ano) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 17: Questão de Análise Combinatória – 5º ano – 4º bimestre (Coleção Aquarela 

Matemática). Fonte: Aquarela Matemática 

 

 

A escolha dessa questão se deve ao fato de que sua interpretação vai além da leitura de 

seu enunciado. Há de se levar em consideração que a imagem faz parte dos dados. 

Contemplando esse fato e analisando as respostas fornecidas pelos alunos, observei que 

grande parte dos erros se deu por conta da não compreensão do enunciado da questão. Alguns 

argumentaram que não havia dados suficientes; outros indagaram se a imagem contava e 

alguns outros questionaram se a roupa, os sapatos e a bolsa que a menina estava usando 

contavam.  

 

Resposta do aluno 1 para questão 1: “Não consegui resolver a questão por conta dela ser 

meio confusa, não entendi devido a questão falar que tem só 1 vestido, 1 par de sapatos e 1 

bolsa mas no armário ter mais bolsas.” 

 

Resposta do aluno 2 para questão 1:“ Se ela só tem 1 vestido, 1 bolsa e 1 par de sapatos. Ela 

só pode se arrumar de 1 jeito.” 

 

Resposta do aluno 3 para questão 1: “Eu não entendi por conta do armário dela. Não sei se a 

roupa do armário e a roupa que ela está conta [sic].” 

 

Resposta do aluno 4 para questão 1:“ Não há um número exato de formas dela se arrumar, 

porque não sabemos quantos vestidos, bolsas e sapatos ela tem.” 

 

 Dos 36 (trinta e seis) erros obtidos nesta questão, 22 (vinte e dois) foram 

interpretativos. Os alunos possivelmente fizeram uma leitura seletiva. Para eles, apenas o que 

estava escrito no texto contava, desconsiderando por completo a imagem que compunha a 
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questão. Outros 6 (seis) perceberam que deveriam contar as roupas existentes no armário, mas 

contabilizaram, além dos itens dispostos, os que a menina usava. Conforme ilustrado a seguir. 

 

Resposta do aluno 5 para questão 1: “4+3+4 = 11” 

Tabela 4: Organização da respostado aluno. 

 
Fonte: Arquivo da autora 

 

Questão 2: 4 pessoas se encontram e todas se cumprimentam com um aperto de mãos. Qual o 

total de cumprimentos? (DANTE, 2017) 

 
Figura 18: Questão de Análise Combinatória 

 Fonte: Dante – 5º ano 

 

A questão dois foi escolhida, pois permite múltiplas estratégias de resolução. Pode-se 

resolvê-la por diagrama, através do auxílio geométrico, organização de tabelas ou através do 

princípio multiplicativo. Para obter a resposta desta questão, é preciso perceber que, se o 

amigo um cumprimenta o amigo dois, então, consequentemente, o amigo dois cumprimentou 

o amigo um. Grande parte dos erros dos alunos foi devido ao fato de não terem considerado 

essa contagem. É perceptível que os alunos que utilizaram estratégias de resolução tais como: 

setas, desenhos, tabelas, acertaram a questão. Conforme evidenciado a seguir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Resposta do aluno para questão 2.  

Fonte: Arquivo pessoal da autora 
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Figura 20: Resposta do aluno para questão 2. 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

Outros, que utilizaram a lógica multiplicativa, erraram. Dos 24 (vinte e quatro) erros 

obtidos neste item, 18 (dezoito) foram do tipo mostrado abaixo. 

Resposta do aluno 6 para questão 2: “3x4 = 12” 

 

Questão 3: Dados os algarismos 1, 2, 3 e 4. Quantos números de três algarismos distintos 

podem ser formados com eles? (Aquarela Matemática, 5º ano) 

 

A atividade número três é uma das mais clássicas quando se trata do estudo de análise 

combinatória. Ela foi escolhida, pois permite construir a ideia de restrições e devido à grande 

possibilidade de revisar conteúdos que envolvem a construção dos números, além de 

introduzir o conceito de arranjo. 57,5% dos alunos erraram esta questão. Alguns se mostraram 

preguiçosos ao responder, possivelmente por terem tentado listar as possibilidades, conforme 

expressa um dos alunos: 

 

Resposta do aluno 7 para questão 3:“O fato de haver um grande número de possibilidades.” 

 

 Outros apelaram para o produto cartesiano, da seguinte maneira: 

 

Resposta do aluno 8 para questão 3:“Se há quatro algarismos e três formas distintas então: 

3x4 = 12.” 

 

 Dentre os estudantes que acertaram, a esmagadora maioria listou todas as 

possibilidades de forma braçal. Dois perceberam que poderiam fixar a centena e permutar 

dezena e unidade da seguinte maneira: 

 

Resposta do aluno 9 para questão 3:“123  124  132  134  143   142,  feito isso vi que pode 

fazer seis números com 1 como primeiro número então fiz 6x4=24 números.” 

 

 E apenas um aluno valeu-se do princípio fundamental da contagem como técnica de 

resolução. 

 

Resposta do aluno 10 para questão 3:“ 4x3x2 = 24 possibilidades.” 

 

Questão 4: O shopping da cidade de Vítor tem 7 portas. Pergunta-se: 
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a) De quantas maneiras Vítor pode entrar por uma porta e sair por outra? 

b) E se ele puder sair pela mesma porta? (Apostila PH, 7º ano, p. 299) 

 

O exercício de número 4 se justifica pelo uso direto que os alunos poderiam fazer do 

produto cartesiano ao qual estão familiarizados e pela fácil percepção das ocasiões que 

descrevem situações restritas ou não.  No item “a”, por exemplo, passar por uma porta e sair 

por outra significa que a entrada pode ser feita por qualquer uma das sete portas, contudo, a 

saída não pode ser pela porta em que entrou. Logo, deve ser desconsiderada. O item “b”, 

diferentemente, não possui restrição, então é possível escolher sete das sete portas, tanto na 

entrada quanto na saída. Vinte e cinco alunos erraram esta questão. Dos que erraram, dez 

utilizaram o seguinte raciocínio: 

 

Resposta do aluno 11 para questão 4:“Cada porta sai e entra 2 vezes. (1º:2 2º:2 3º:2 4º:2 5º:2 

6º:2 7º: 2). 14 vezes.” 

 

 Ou seja, os estudantes não consideraram como instrumento de análise a quantidade de 

entrada e saída, mas sim as portas. 

 

Questão 5: Maria, uma menina muito organizada, estava preparando sua rotina de estudos e, 

para isso, elaborou uma tabela com os dias da semana em que iria estudar (segunda e 

quarta), separando-os em três períodos. Cada período seria dedicado a uma disciplina, como 

exemplo: 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Dados da atividade.  

Fonte: Apostila PH p. 301 

 

De quantas maneiras diferentes Maria poderá organizar a tabela mantendo as 

disciplinas de matemática e português na mesma posição do exemplo? (Adaptada da Apostila 

PH, 7ºano, p. 301) 

  

 A questão cinco faz menção ao que chamamos de permutação simples. Além deste 

fato, a escolha dela deve-se à sua estrutura. Os dados fornecidos encontram-se tabelados. A 

quantidade de erros foi extremamente assustadora, pois 97,5% dos alunos erraram. Houve 

aquele que afirmou que não compreendeu a questão. Outros justificaram que se há 4 (quatro) 

matérias e 4 (quatro) lacunas a serem ocupadas, poderiam fazer 4x4=16. Até aqueles que 

optaram por listar as possibilidades erraram. 

 

Resposta aluno do 12 para questão 5: “Cada matéria tem 3 opções para ir, ou seja 3x4 

matérias=12.” 

Analisando o retorno das cinco questões respondidas pelos alunos, observei que os 

erros foram maiores que os acertos em todas as questões aplicadas. Enfatizo, neste momento, 

que a palavra erro não se refere apenas à noção oposta de acerto. Emprego esse termo no 

intuito de, através deles (erros), principiar a construção de propostas de atividades que 

possibilitem o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem do raciocínio 

combinatório.   

Segunda Quarta 

Matemática Português 

Ciências Geografia 

História Inglês 
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 A atividade diagnóstica foi importante, pois serviu para perceber que os alunos não 

estavam totalmente familiarizados no que tange ao raciocínio combinatório. Muitos deles 

buscaram a ferramenta multiplicativa como solução imediata das atividades apresentadas. Não 

houve utilização do diagrama de árvores como artifício de resolução. Nenhum dos estudantes 

valeu-se de tabelas para auxiliá-los. Embasada nos erros, foi possível perceber que muitos 

estudantes apresentaram dificuldade de interpretação e compreensão do que estava sendo 

proposto. Com base nisso e na desconfiança de que apenas os estudos anteriores não são 

suficientes para desenvolver bem o raciocínio combinatório, é que se propõe e consiste a 

próxima etapa desta pesquisa.  

  

4.1.2 A pesquisa durante a intervenção pedagógica 

 

A segunda fase deste estudo tem o intuito de construir o raciocínio combinatório aos 

poucos, respeitando-se as individualidades de cada um e instruindo os alunos sempre que 

possível. Consiste em aplicar atividades embasadas nos erros cometidos pelos alunos ao longo 

da avaliação diagnóstica e trabalhá-las, com cautela, utilizando materiais manipuláveis. 

Para essa etapa da pesquisa, foram realizadas três atividades, criadas por mim, 

denominadas Criando Emojis, Trabalhando com os números e Atividade do Minecraft. O 

intuito dessas atividades é verificar, ou não, se há possibilidade de se atingir o objetivo geral 

deste trabalho que é: Investigar se o uso de materiais manipuláveis colabora com a construção 

do raciocínio combinatório e se a aplicação de atividades desse tipo desperta interesse em 

alunos do Ensino Fundamental II. 

Para cada uma das atividades, foram necessários 100 minutos, correspondentes a dois 

tempos de aula, totalizando 6 (seis) aulas. As atividades foram realizadas em grupos, 

formados por 4 (quatro) ou 5 (cinco) alunos em cada um, e a escolha dos grupos foi feita 

pelos próprios alunos de acordo com suas afinidades. 

 A primeira atividade, denominada Criando Emojis, é composta de 3 (três) questões e 

seus subitens conforme modelo a seguir. 

 

Atividade: Criando Emojis 

 

Você sabe o que são Emojis? 

A palavra emoji vem do japonês, e surgiu da junção de “e” que significa imagem mais 

“moji” que quer dizer letra. São simbolos que podem expressar sentimentos, ideias e podem 

formar até frases. Legal, né? Já são considerados um meio de comunicação, mas acho que 

disso você já sabe. Já repararam que alguns emojis possuem expressões faciais diferentes, só 

de mudar os olhos? 

Vejam só: 

 

 

 

 

 

Figura 22: Tipos de emojis.  

Fonte: Internet 

 

Com uma boca e três tipos de olhos foi possível formar 3 emojis diferentes. 

Podemos chegar nas possibilidades se organizarmos nosso raciocínio. 

  

1º forma: Desenhando nossas possibilidades uma a uma 
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Figura 23: Possibilidade de emojis.  

Fonte: Internet 

 

2º forma: Utilizando diagramas. 

                                                Boca                            Olhos 

  

 

      

 

 

 

 

 

Figura 24: Árvore de possibilidades.  

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Portanto, há três possibilidades. 

3º forma: Por tabelas. 

 
Figura 25: Tabela de possibilidades.  

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Portanto, há 3 possibilidades. 

 

4º forma: Multiplicando. 

1boca e três olhos = 1x3 = 3 possibilidades. 

O círculo abaixo precisa de expressão facial para virar um emoji, vamos ajudá-lo? 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Círculo.  

Fonte: Elaboração da autora 
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1) Considere que você possui 2 tipos de boca e três tipos de olhos para montar um emoji 

e faça o que se pede: 

a)  Desenhe todas as possibilidades de formar um  emoji que você encontrou.  

 

 

 

 

 

Figura 27: Olhos e bocas.  

Fonte: Elaboração da autora 

 

b) Monte uma tabela com os tipos de emoji que possível formar com as duas bocas e os 

três olhos fornecidos 

Agora responda: 

• Quantas linhas há na sua tabela? Porquê? 

• Quantas colunas há na sua tabela? Porquê? 

• A quantidade de emojis encontrado na tabela foi o mesmo que você achou quando 

desenhou? 

 

c) Monte um diagrama de árvores com as duas bocas e os três olhos disponíveis. 

• Quantos emojis foi possível formar no diagrama? 

 

d) O que você entende por operação matemática, sabe quais são elas? 

e) Teria alguma operação matemática que você conhece que poderia ajudar a resolver 

esse problema? Qual? 

 

2) Considere agora que você possui 3 tipos de boca e 4 tipos de olhos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Tipos de Olhos e bocas.  

Fonte: Elaboração da autora 

 

a) Quais são os emojis possíveis de serem  formados? Utilize a estratégia que quiser 

para mostrá-los 

b) Quantos são os emojis formados? 

 

3) Considere agora, 6 tipos de bocas e 7 tipos de olhos. De quantas maneiras diferentes 

seria possível formar um emoji? 

 

Mas antes responda: 

• Quando te perguntam: “De quantas maneiras diferentes seria possível formar UM 

emoji”, o que a palavra UM quer dizer nesse contexto?_ 

 

___________________________________________ 

 

Participaram dessa atividade 39 (trinta e nove) alunos, organizados em grupos, 

• De quantas maneiras diferentes seria possível formar um emoji? Justifique. 
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compostos por 4 (quatro) ou 5 (cinco) alunos em cada um. Desses, 38 (trinta e oito) 

conseguiram listar todas as possibilidades solicitadas no item (1a). Conforme evidenciado a 

seguir. 

 
Figura 29: Possibilidades do item 1ª.  

Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

  

Apesar do material disponibilizado, observei que, na questão que solicitava a 

construção da tabela, cerca de 25 (vinte e cinco) alunos conseguiram construí-la contra 14 

(quatorze) que não fizeram como esperado. Esses 14 (quatorze) correspondem a 

aproximadamente 3 (três) grupos que responderam basicamente a mesma coisa entre si. 

Dentre as respostas obtidas, é interessante observar que elas têm muito a ver com o que os 

alunos estão acostumados a responder em sala de aula. Por exemplo: há aquele grupo que 

considerou que as linhas da tabela eram como as linhas divisórias da própria tabela. Outros 

responderam que havia 4 (quatro) linhas, pois uma tabela é um retângulo e, portanto, tem 

quatro lados. Já outros deram como resposta o número 5 (cinco), pois, afinal, são 3 (três) 

olhos e 2 (duas) bocas o que equivale a 5 (cinco). Em seguida, disseram que haveria duas 

colunas uma correspondente às bocas e outra aos olhos.  

 

 
Figura 30: Respostas dos alunos sobre a tabela.  

Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

Não houve grandes dificuldades na criação do diagrama de árvores, já que a maioria 

dos estudantes conseguiu construí-lo. Apenas um grupo, formado por quatro estudantes, 

pareceu não possuir conhecimento sobre o que se tratava o diagrama. Conforme apresentado a 

seguir. 
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Figura 31: Resposta do aluno para o diagrama de ávores.  

Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 

No que tange à operação matemática possível de ser utilizada no cálculo das 

possibilidades da questão supracitada, 20 (vinte) disseram categoricamente multiplicação. Um 

aluno relacionou-a à probabilidade. Nove disseram não saber.  

O interessante é que três estudantes relacionaram tal atividade à soma, cinco à tabela e 

dois às operações de adição e multiplicação. Tais respostas relacionam-se à contagem de 

possibilidades e todos se referiram a contar as combinações que era possível fazer.  

 

 
Figura 32: Respostas dos alunos ao item 1e.  

Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 

Na segunda questão da atividade Criando Emoji, houve 5 (cinco) erros, provenientes 

de alunos que julgaram não ser necessário utilizar o material disponibilizado. Trinta alunos 

valeram-se do material para desenhar as possibilidades, dois utilizaram o diagrama de árvores 

como ferramenta e dois usaram a tabela. 

Ao serem questionados sobre o que significa a palavra UM, destacada no item b da 

questão dois, 5 (cinco) se referiram a ela como unidade. Todos os outros observaram que era 

artigo indefinido e, portanto, fazia menção a um emoji qualquer. 

 

Resposta do aluno 1 para a questão 2b: “A palavra um nessse contexto é um artigo, a função 

do artigo é acompanhar o substantivo” 

Resposta do aluno 2 para a questão 2b: “Que pode ser qualquer emoji e não um específico” 

 

Foram notórias as diversas formas de resolução utilizadas pelos alunos no item 2c: 25 

(vinte e cinco) alunos valeram-se da multiplicação, perceberam que, quando as possibilidades 

são muitas, não é válido desenhar, precisa-se de um cálculo mais direto. Dois deles, ao 



 

48 

 

listarem suas possibilidades, contruíram uma tabela de duas entradas. Quatro encararam a 

árdua tarefa de desenhar as possibilidades. Um não respondeu e apenas seis erraram. 

 
Figura 33: Respostas dos alunos ao item 2c.  

Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 

A segunda atividade, chamada Trabalhando com os números, foi desenvolvida 

considerando a importância que os números possuem na construção das sociedades como um 

todo, conforme evidenciado ao longo desse estudo. Além disso, foram levados em 

conssideração os resultados obtidos na questão três da atividade diagnóstica, que solicitava a 

quantidade de números de três algarismos que seria possível formar utilizando os algarismos 

1, 2, 3 e 4. Além de clássicas, quando se trata do estudo de análise combinatória, permitem 

construir a ideia de restrições, pois introduzem o conceito de arranjo – abordado 

veementemente no Ensino Médio. Para tanto, tal atividade passa a ter a seguinte 

caracterização: 

 

Atividade: Trabalhando com os números 

 

Você sabia que os números foram criados devido as necessidades sociais? Como poderíamos 

contar sem a existência deles? Eles são muito importantes para nós e estão presentes em 

praticamente tudo. Através deles, podemos representar nossa data de aniversário, quantos 

anos temos, transações financeiras, temperaturas, altitudes, entre outras coisas do nosso 

cotidiano. É devido aos números que podemos criar senhas mais fortes, placas de carro e 

números  de celulares, por exemplo.  

Nosso sistema de numeração é decimal, pois conta com 10 algarismos diferentes, como 

ilustrado abaixo: 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Números.  

Fonte: Internet 

 

Com base nisso e utilizando as cartinhas disponibilizadas que representam os dez algarimos 

que compõem nosso sistema de numeração, responda as questões abaixo: 
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a) Sabendo que, inicialmente, só temos uma cartinha de cada número, quais os números 

de dois algarimos que podemos formar utilizando as cartinhas que representam os 

números 5, 6  e 7? Represente as possibilidades abaixo. 

 

 

 

 

 

Figura 35: Espaço para possibilidades. 

 Fonte: Elaboração da autora 

 

• Quantas opções nós temos para escolher o primeiro número nesta questão? 

• E para escolher o segundo, quantas opções de escolha nós temos? Aescolha do 

segundo número depende da escolha do primeiro número? 

 

Complete com as opções de escolha que temos para cada número. 

 

 
  

• A ordem de escolha desses números é importante? Porquê? 

• Há alguma operação matemática que permita determinar quantos números de dois 

algarismos é possível formar com os números 5, 6 e 7? Como? 

 

b) Agora, possuímos duas cartinhas que representam cada um dos números dados. Se 

quisermos formar números com dois algarismos, utilizando os números 5, 6 e 7, quais 

números conseguiremos formar? Represente todas as possibilidades abaixo. 

• Quantas opções nós temos para escolher o primeiro número nesta questão? 

• E para escolher o segundo, quantas opções de escolha nós temos? A escolha do 

segundo número depende da escolha do primeiro número? 

 

Complete com as opções de escolha que temos para cada número. 

 

 
• Represente, matematicamente, a quantidade de números que é possível formar. 

• Quantos foram os números de dois algarismos formados? A quantidade foi igual ao da 

letra a? Por que você acha que isso aconteceu? 

 

c) Agora, utilizando as cartinhas que representam o número 0, 2, 3 e 4, responda. 

 

Quantos são os números de 3 algarismos distintos que podemos formar? 

 

Mas antes, responda:  

 

• O que quer dizer a palavra distintos?  

• Dentre as cartinhas disponibilizadas, há alguma restrição? Ou seja, existe algum 

número que não pode ocupar a primeira posição? Porquê? 
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• E para a escolha do segundo e do terceiro algarismos? Há alguma cartinha das que 

foram disponibilizadas que não podem ser utilizadas? Em caso afirmativo, porquê? 

    

Devido aos faltosos, 34 alunos participaram dessa atividade. Foi possível observar 

que, ao comparar esta proposta com a atividade 3 (três) da avaliação diagnóstica, a quantidade 

de erros reduziu significativamente. Cerca de 20,6% erraram por não observarem que não 

podia haver repetição. Foi possível identificar que cerca de 60% recorreram a tabelas, ou 

diagramas de árvores, para resolver as questões, incluido aqueles que não se atentaram ao fato 

de poder haver repetições, conforme evidenciado a seguir. 

 

 
Figura 36: Resposta do aluno ao item b.  

Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

Apesar de o material disponibilizado ter se mostrado eficiente na construção das 

possibilidades, não evidenciou grande contribuição na construção do entendimento das 

restrições para o 7º ano do Ensino Fundamental II nessa atividade. Aproximadamente 65% 

compreenderam que o número zero não poderia ocupar a primeira posição, pois não 

configuraria um número de três algarismos. Os outros 35% disseram que qualquer um dos 

números poderiam ocupar qualquer posição porque no enunciado não deixava clara nenhuma 

restrição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Respostas dos alunos.  

Fonte: Arquivo pessoal da autora. 
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Com o intuito de atenuar a deficiência existente no ensino de matemática, 

principalmente no que diz respeito ao letramento matemático, evidenciado no resultado do 

PISA 2018, há de se considerar a introdução do raciocínio combinatório ao longo do Ensino 

Fundamental conforme tenho discutido ao longo desse estudo. Essa inserção pode refletir 

resultados positivos se for feita com a construção gradual do raciocínio combinatório. Uma 

vez que o alunado já tenha coseguido desbravar visualmente o estudo das possibilidades e 

tenha conhecimento das múltiplas formas existentes para resolução de problemas envolvendo 

a análise combinatória, é preciso transpor esse aprendizado para além do uso do material. 

Pensando nisso, foi construída a terceira atividade aplicada que possui a composição a seguir. 

 

 

Atividade do Minecraft 

 

Minecraft é um jogo composto de blocos, suas paisagens e seus objetos são formados, em sua 

maioria, por eles. Tal configuração permite que estes sejam movidos e agrupados em outros 

lugares para criar construções. Trata-se de uma ferramenta criativa em que o objetivo é 

sobreviver, e para que isso aconteça é preciso fazer estruturas de proteção contra monstros 

que saem durante a escuridão noturna, explorando os espaços e empilhando os blocos. 

Roberta estava no início do jogo e como havia coletado poucos recursos se deparou em um 

desafio de sobrevivência. O desafio está descrito abaixo: 

 

Figura 38: Desafio Minecraft.  

Fonte: Elaboração da autora 

 

Utilizando os blocos (cubinhos coloridos) que possui o total de pilhas diferentes de três 

blocos, incluindo os mostrados acima, que Roberta pode fazer é? Utilize a melhor estratégia 

para ajudar a resolver este desafio. 

 

Considerando todas as atividades propostas, essa pode ser classificada como difícil 

para alunos do Ensino Fundamental e, por isso, foram disponibilizado aos alunos cubinhos, 
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nas cores fornecidas pela questão. Como tal atividade foi realizada próximo ao fim do ano 

letivo, apenas 27 alunos participaram e, assim como os demais exercícios descritos 

anteriormente, a atividade foi realizada em grupos de 4 a 5 alunos.  

Foi possível observar, durante a execução da atividade, tamanha excitação e interesse 

dos alunos para solucionarem esta questão pelo simples fato de se tratar de um jogo que faz 

parte do cotidiano deles.  

Embora tenha sido disponibilizado material, consideramos que seria quase inviável 

utilizar os cubinhos para listar todas as múltiplas possibilidades de combinação fazendo uso 

apenas do recurso concreto. Todos os grupos, sem exceção, perceberam que havia muitas 

possibilidades e recorreram a outras formas de resolução. Embora nenhum aluno tenha 

chegado efetivamente ao resultado da questão, foi possível perceber que todos se valeram de 

múltiplas estratégias para resolver a atividade proposta: tentaram por tabelas, utilizaram lápis 

de cor, desenhos e o princípio multiplicativo. Para ilustrar, trago a seguir duas imagens que 

representam respostas dos estudantes. 

 
Figura 39: Resposta do aluno A.  

Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Resposta do aluno B.  

Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 

Antes de dissertar sobre as respostas dadas anteriormente, preciso enfatizar que uma 

das formas de resolução da Atividade do Minecraft é separar em casos: 3 (três) cores iguais ou 

2 (duas) cores iguais e 1 (uma) diferente ou 3 (três) cores diferentes. Absolutamente todos os 

estudantes perceberam que não é possível empilhar três cubos da mesma cor, pois não há três 
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cores iguais. Assim, o caso três cores iguais possui um total de zero possibilidade.  

Partindo desse princípio, foi possível observar que, na tentativa de responder a 

questão, uma parte dos grupos se ateve ao caso 2 (duas) cores iguais e 1 (uma) diferente e 

outra parte ao caso 3 (três) cores diferentes, gerando respostas semelhantes às das figuras 39 e 

40. Na figura 39, o aluno A utilizou a legenda LHO: vermelho, AM: amarelo, AZ: azul e V: 

verde e listou todas as possibilidades de se obter uma pilha com três cubos de três cores 

distintas, totalizando 6 (seis) possibilidades. Como foram disponibilizadas 4 (quatro) cores 

diferentes, então esse processo se repetirá 4 (quatro) vezes. Totalizando 6x4=24 

possibilidades de se obter uma pilha com três blocos de cores distintas.  

Na figura 40, o aluno B, com lápis de cor e através de desenho, listou duas fileiras de 

possibilidades. Na primeira fileira, é possível perceber que o estudante listou o caso 2 (duas) 

cores iguais e 1 (uma) diferente, totalizando 18 (dezoito) possibilidades. Já na fileira dois, 

iniciou o processo de contagem de três cores diferentes, mas não o finalizou. Esses dois 

processos ocorreram em aproximadamente 75% das respostas.  

É notório que, ao traçar um comparativo com a avaliação diagnóstica, houve uma 

impactante evolução no uso de maneiras para resolução das questões que envolvem o 

raciocínio combinatório. Além disso, foi perceptível que alunos do Ensino Fundamental são 

capazes de resolver atividades como a do Minecraft desde que seja desenvolvido esse 

raciocínio precocemente, em anos anteriores de escolaridade.  

Registro, a partir deste ponto do estudo, os procedimentos finais da pesquisa e análise 

dos dados. Para tanto, os alunos foram convidados a registrarem suas opniões sobre as 

atividades aplicadas, através de um questionário, com 8 (oito) perguntas.  A partir das 

respostas obtidas, foram construídas análises, apoiadas nas categorizações propostas por 

Bardin (1977), como apresentamos a seguir. 

 

4.1.3 A pesquisa: feedback  

 

Enfatizo a princípio que os sujeitos participantes dessa pesquisa são plurais, cuja 

realidade se baseia nas suas relações sociais como um todo. Assim, tornar a matemática mais 

próxima do seu cotidiano é possibilitar, em sua totalidade, a construção de um aprendizado 

com significado e sentido (COLL, 1998).  

Vale relembrar que os sujeitos evolvidos nessa pesquisa são alunos de uma instituição 

privada, localizada no município de Guapimirim, no Rio de Janeiro. Todos cursando o 7° ano 

do Ensino Fundamental, com idade entre 12 e 13 anos. 

Neste momento, considero importante destacar que as identidades dos estudantes 

foram preservadas e, para identificação, usarei os números de 1 até 38, que corresponde ao 

número de alunos que participaram dessa fase da pesquisa.  

Neste contexto, todos os passos da pesquisa visaram a alcançar os objetivos 

previamente elencados aqui, que são: investigar de que forma o uso de materiais manipuláveis 

colabora com a construção do raciocínio combinatório e se a aplicação de atividades desse 

tipo desperta interesse em alunos do Ensino Fundamental II. Para tanto, nesta etapa de 

desenvolvimento do estudo, concentrei-me nas falas dos estudantes, obtidas a partir do 

questionário aplicado, e assim procedi à análise de cunho qualitativo. Esclareço, ainda, que as 

respostas dos discentes foram categorizadas, analisadas e interpretadas tendo como inspiração 

e base teórica os pressupostos de Bardin (1977) e Franco (2005). 

 

De acordo com Bardin (1977, p. 31), 

 
[...] a análise de conteúdos é um conjunto de técnicas de análise das comunicações 

visando obter, por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo 
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das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) 

dessas mensagens.  

 

Nesse sentido, ainda de acordo com a autora, o objetivo da análise de conteúdo é 

manusear a mensagem de modo que seja possível compreender os fatos além dela.  

 Franco (2005) endossa essa visão dizendo que a análise de conteúdo, com início na 

mensagem, independentemente de como se manifeste, expressa um significado e um sentido 

não isolado, cuja finalidade é a inferência. É nada mais, nada menos do que um procedimento 

com características definidoras bem delimitadas. Quem? Por quê? O quê? Com que efeito? 

Pra quem? são questionamentos presentes nos elementos que definem os campos mais amplos 

de toda comunicação que são: uma fonte, um processo codificador, a mensagem, o processo 

decodificador e um receptor.  

A análise de conteúdos organiza-se, conforme apontado por Bardin (1977), em torno 

de três pilares: A pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados, a 

inferência e a interpretação. Nesse sentido, baseado em Bardin (1977) e Franco (2005), ilustro 

no esquema a seguir a composição sistemática da análise de conteúdos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Análise de conteúdos.  

Fonte: Elaboração da autora com base em Bardin (1977) e Franco (2005) 

 

Com base nas definições, de acordo com o esquema e apoiada no fato de que a 

mensagem pode ser manifesta na “forma verbal, gestual, silenciosa, figurativa, documental ou 

indiretamente provocada” (FRANCO, 2005, p. 13), esta fase foi estruturada.  

A avaliação diagnóstica e as atividades, utilizando materiais manipuláveis realizadas 

nessa pesquisa, se enquadram na primeira etapa da análise de conteúdos, denominada pré- 

análise. A escolha da avaliação diagnóstica se materializou como forma investigativa, 

possibilitando a escolha dos documentos que seriam aplicados. Em seguida, as atividades: 

Criando Emojis, Trabalhando com os números e Minecraft se constituíram como material 

necessário para criação do questionário que compôs o corpus da pesquisa. O questionário 

gerou registros escritos, provenientes das “falas” dos alunos e foram organizados conforme a 

seguir.  

Vale destacar, sobretudo, que os estudantes foram orientados a serem honestos ao 

responderem as perguntas e foram informados de que não precisavam se identificar. Desse 

modo, no intuito de deixá-los mais confortáveis, retirei-me da sala para que pudessem 
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responder aos questionamentos. Talvez, por conta disso, os estudantes tenham se agrupado 

para respondê-las e existam falas iguais.    

 

Primeira pergunta: 

1) Você gostou das atividades sobre o raciocínio combinatório?  

(  ) Sim          (  ) Não          (  ) Pouco    Por quê? 

 

Antes de justificar o motivo pelo qual essa questão foi posta aos alunos, gostaria de 

lembrar que as atividades foram criadas de acordo com as minhas expectativas em torno do 

que seria lúdico para os alunos e, portanto, poderia despertar – ou não – seu interesse. Assim 

sendo, essa pergunta foi construída com o objetivo de inferir até que ponto as atividades de 

caráter lúdico realizadas aguçaram, ou não, a curiosidade nos alunos do 7° ano do Ensino 

Fundamental que participaram desta pesquisa. A partir dessa pergunta, foi possível tabelar as 

respostas representadas no (quadro 4), disponível no (apêndice C). 

Com base nas opniões dos estudantes, para melhor compreensão e análise, trago a 

seguir o gráfico de setores que permite avaliar visualmente tais impressões.  

 

Gráfico 1: Porcentagem de resposta dos alunos para pergunta 1.  

 
Fonte: Elaboração da autora 

 

Observa-se que dos 38 alunos que responderam a esse questionário, 74% afirmaram 

que gostaram das atividades. 24% declararam que pouco e apenas aproximadamente 2% 

disseram que não. 

 No entanto, a pergunta também solicitava uma explicação, um motivo, para os alunos 

terem gostado ou não, ou até gostado pouco, das atividades vivenciadas.  Assim, levando em 

consideração que o tempo de pesquisa de um mestrado profissional é bastante restrito, 

principalmente porque as vivências acadêmicas acontecem ao mesmo tempo em que o 

trabalho docente é desenvolvido, optei por realizar uma análise qualitativa das respostas 

abertas por meio de um programa – Word Art – que organiza e constrói uma imagem dos 

dados/palavras de acordo com suas ocorrências. Além de acessível e de fácil utilização, o 

software Word Art destaca termos e palavras importantes que representam as ideias que os 

alunos colocaram no papel ao responderem o questionário.  

Para tanto, separei todas as palavras que formavam a estrutura nominal das frases, 

selecionando os substantivos e adjetivos utilizados pelos alunos em suas respostas. Tal 

escolha deve-se ao fato de que, ao priorizarmos elementos nucleares das frases, tais como 

substantivos e adjetivos, tornarei mais visível nomes e adjetivações. Ressalvo, contudo, que se 

trata de uma opção metodológica para a representação das ideias na nuvem de palavras e que 

os demais termos, que compõem as frases, também têm função e são geradores de sentido. 
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Fato é que, ainda assim, as frases serão apresentadas em sua inteireza quando da realização 

das análises e categorizações do presente estudo.  Ainda sobre a nuvem de palavras, Freitas et 

al. (2015, p. 2) afirmam que elas “são imagens formadas com palavras de várias fontes, sejam 

elas extraídas de uma aula, de um poema, de um livro ou de modo aleatório”.  

Para tanto, recorri ao site https://wordart.com/my-word-art, digitei os substantivos e 

adjetivos das respostas dos alunos e o programa, automaticamente, gerou uma imagem visual 

contendo as palavras inseridas. Nela, as palavras que apareceram com mais frequência foram 

postas em destaque na imagem, ora pela indicação de um tamanho maior, ora pela 

centralidade que ocupa espacialmente, ou mesmo pelas cores utilizadas. 

Ao trabalhar com esse programa, o objetivo foi elencar as principais ideias e conceitos 

expressos pelos alunos ao explicarem o porquê de terem gostado ou não das atividades de 

análise combinatória com materiais manipuláveis. Portanto, a figura 42 traz as palavras que 

foram utilizadas para materializar verbalmente suas opniões a respeito de tais atividades.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Representação da justificativa das respostas à pergunta 1 na Nuvem de Palavras. 

Fonte: Elaboração da autora por meio do programa Word Art 

 

Observando os dados, é perceptível que o prazer e o interesse por propostas de 

atividades lúdicas e dinâmicas se fazem presentes na avaliação da maioria dos estudantes que 

participaram dessa pesquisa. Divertido, Interessante, diferente, legal, chato e complicado 

foram adjetivos utilizados por eles para qualificarem as atividades aplicadas.  

Tecendo-se um comparativo, é possivel observar que, como se esperava, a priori, as 

atividades foram consideradas lúdicas para grande parte dos estudantes e despertaram seu 

interesse. Contudo, como afirma Luckesi (2014), o lúdico depende de uma concepção interna 

também. O que é legal e divertido para uns, pode ser chato para outros, conforme evidenciado 

nas falas destacadas a seguir: 

 

“Foi legal ‘de mas’[sic].” (aluno 11) 

“Foi divertido” (aluno 12) 

“Eu achei chato e entediante” (aluno 8) 

“É bem legal e interessante”(aluno 15) 

 

 Logo, já se encontra presente, na análise e reflexão sobre as respostas dos discentes à 

primeira pergunta do questionário, o indicativo de uma categoria de análise: a ludicidade. 

Além de se poder inferir tal categoria nas palavras (substantivos e adjetivos) geralmente 

associadas a atividades lúdicas realizadas em sala de aula, ela pode ser considerada também 

categoria a priori, como nos indica Bardin (1979), uma vez que já estava presente desde o 

início no meu processo de planejar as atividades. 

Sendo assim, uma vez que foram questionados se gostaram das atividades, faz sentido 
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prosseguir para próxima pergunta. 

 

 

Segunda pergunta: 

2) Qual das atividades realizadas mais gostou?  

(  ) Criar Emoji  (  ) Trabalhando com os números  ( ) Minecraft  ( ) Nenhuma 

Por quê? 

 

Esse questionamento, realizado com o intuito de saber qual das atividades interessou 

mais os alunos, visou buscar informações sobre como podemos chamar a atenção dos 

estudantes através de atividades complementares aos exercícios tradicionais. Tais atividades 

foram desenvolvidas com base na realidade dos alunos da instituição em que foram aplicadas. 

Todos os estudantes dessa escola, sem exceção, tiveram contato em determinado momento 

com emojis, através do uso de computadores, celulares e/ou tablets. Eles, os emojis, se 

tornaram uma representação comunicativa da atualidade e, assim sendo, são artifícios 

utilizados para exprimir sentimentos. Os números, por sua vez, são ferramentas importantes 

do cotidiano de qualquer ser humano imerso na sociedade atual: compõem placas, números de 

telefone, senhas e documentos, por exemplo. Desse modo, fazem parte do dia a dia do corpo 

discente. Com relação ao Minecraft, trata-se de um jogo que ouvia os estudantes falarem com 

certa frequência. Alguns alunos, certa vez, ficaram curiosos em saber se eu já havia jogado. 

Neguei, mas me despertou uma centelha para criar uma questão que envolvesse, de algum 

modo, seu conteúdo.   

Dito isso, as respostas para esta pergunta foram registradas, tabeladas e representadas 

na sua totalidade em um quadro (quadro 5), disponível no (apêndice D). Para tornar mais 

objetiva a apresentação dos dados, apresento o gráfico a seguir:  

 

Grafico 2: Porcentagem de resposta dos alunos para pergunta 2.  

 
Fonte: Elaboração da autora 

 

Dentre as respostas fornecidas, 26 alunos disseram preferir a atividade Criando 

Emojis, 1 gostou mais da atividade Trabalhando com os números, 9 disseram preferir a 

atividade do Minecraft, 1 indicou que gostou das três atividades e 1 disse não ter gostado de 

nenhuma.  

Além de assinalarem quais das atividades haviam gostado mais a pergunta solicitava, 

também, uma justificativa do por que haviam optado por aquela atividade e não outra. As 

explicações inerentes a essa pergunta aberta foram analisadas qualitativamente e as palavras 

que se destacavam, ora pela recorrência, ora pelas adjetivações, foram inseridas no software 

Word Art, que gerou uma nuvem de palavras, representada a seguir, na figura 43, onde se 

destacam as principais ideias manifestadas pelos estudantes.  
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Figura 43: Representação da justificativa das respostas à pergunta 2 na Nuvem de Palavras. 

Fonte: Elaborado pela autora por meio do programa Word Art. 

 

 Ao analisar as falas dos alunos, que possibilitaram a construção do gráfico 2 e a figura  

43, é verificável que suas escolhas em determinadas atividades estão vinculadas a facilidade, 

ludicidade, interatividade, raciocínio e, também, ao material. Dentre os estudantes que 

preferiram a atividade Criando emojis, que correspondem à maioria, é possível observar a 

retomada de algumas falas tais como: 

 

“Porque é mais fácil” (aluno 14) 

“Foi mais fácil” (aluno 16)  

“Pois é divertida” (aluno 34) 

“Porque era uma atividade interativa” (aluno 33) 

“Por causa do material” (aluno 13) 

“Porque usar o material foi legal” (aluno 2) 

 

Tais falas, expressas pelos alunos, destacam, mais uma vez, a questão lúdica e 

demonstram que o material disponibilizado despertou um interesse maior por essa atividade, 

provocando facilidade na execução da tarefa e tornando-a interativa e divertida. Os 

estudantes, que preferiram a atividade do Minecraft, justificaram que optaram por ela por se 

tratar de um jogo com o qual tinham contato. Outros, no entanto, sentiram-se desafiados pela 

questão, afirmando que o fato de ela ser mais difícil intensificava sua curiosidade. Tais 

aspectos ficam vísiveis nas falas dipostas a seguir: 

 

“É mais difícil e precisa de um entendimento maior” (aluno 25) 

“Era uma questão muito legal” (aluno 37) 

“Menciona um jogo que eu gosto bastante” (aluno 15) 

“Eu gosto do jogo” (aluno 8) 

 

O aluno que preferiu a atividade trabalhando com os números indicou achá-la mais 

divertida, o aluno que assinalou as três opções afirmou o mesmo (diversão) e o aluno que não 

gostou de nenhuma atividade justificou que “eram simples demais”. Assim sendo, pelo que 

fora disposto até o momento, há, mais uma vez aqui, o apontamento latente para o potencial 

das atividades lúdicas no processo ensino-aprendizagem. Traçado esse perfil, passo para 

pergunta seguinte. 

 

Terceira pergunta: 

3) Você obteve dificuldades em compreender as atividades?  

        (  ) Sim     (  ) Não     (  ) Pouco 

         Por quê? 

 

A terceira pergunta foi criada com objetivo de investigar se as atividades se fazem 
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compreender sozinhas ou se é necessária a figura de um professor como mediador, intervindo 

sempre que necessário. Com base nela, apresento as respostas obtidas a seguir. 

 

Gráfico 3: Porcentagem de resposta dos alunos para pergunta 3.  

 
Fonte: Elaboração da autora 

 

É observável, após análise, que seis estudantes afirmaram ter tido dificuldade na 

realização das atividades. Nove responderam categoricamente que não. E, por fim, 23 alunos 

manifestaram ter tido um pouco de complicação na hora de resolver as questões. Ou seja, 

60%, aproximadamente, apresentaram um pouco de dificuldade ao realizar as atividades. Esse 

fato talvez reforce a importância da figura do professor como mediador. Entretanto, para 

tentar descobrir a raiz do porquê tais confusões acometeram os estudantes, faz-se necessário 

análisar suas justificativas. 

Para além das opções “sim”, “não” e “pouco”, o questionário visava identificar um 

motivo que tentasse explicar qual, ou quais, razão(ões) os deixaram com muita, pouca ou 

nenhuma dificuldade. As justificativas fornecidas foram registradas e podem ser consultadas 

na íntegra no (quadro 6) diposnível no (apêndice E). Por hora, para uma apresentação mais 

objetiva, utilizo, a seguir e mais uma vez, a nuvem de palavras como recurso metodológico de 

análise imagem 44. Nunca é demasiado lembrar que a nuvem supracitada fora elaborada 

através de um software denominado Word Art, disponível na internet e de fácil utilização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Representação da justificativa das respostas à pergunta 3 na Nuvem de Palavras. 

Fonte: Elaboração da autora por meio do programa Word Art. 
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Nota-se que, entre os estudantes que apresentaram dificuldade, a maioria citou a 

atividade do Minecraft como a mais difícil. Segundo os alunos, o fato de ela ser grande e 

demandar um raciocínio mais abstrato para resolução fez com que se tornasse mais complexa 

para eles. Esse fato não é surpreendente, afinal, tal atividade demanda leitura e interpretação 

como lentes para sua realização. Outro motivo evidente, na opnião dos estudantes, está no fato 

de sua resolução ser longa e, portanto, demorada, conforme apresentado na fala dos alunos. 

  

“Na do minecraft. Porque exigia um raciocínio mais longo e 

demorado.” (aluno 38) 

“Minicraft, pois tava difícil” (aluno 28) 

“Na minecraft, pois sou burra” (aluno 27) 

“Minecraft. Porque no começo não tinha entendido muito “mais” 

depois de muitos me explicar eu entendi.” (aluno 21) 

 

Era notória, ao longo da aplicação da atividade, uma ânsia para conseguirem resolver 

tal questão. Embora fosse caracterizada como uma questão difícil havia neles uma vontade 

latente em resolvê-la. Em contrapartida, ao observar respostas como “raciocínio longo e 

demorado”, pode ser possível verificar que os estudantes estão fixados numa proposta mais 

imediata de resolução. Assim, toda questão que exige um pouco mais deles é considerada 

difícil e, caso não tivesse o atrativo vinculado ao seu cotidiano, talvez fosse também 

desestimulante.  Outro aspecto lamentável é oberservar que os estudantes, com baixos índices 

de letramento matemático, ao se frustarem, justificam sua dificuldade caracterizando a si 

mesmas como burras. Além de tristes, respostas desse tipo fazem reafirmar que o professor 

tem papel primordial para irromper com tais frustrações, buscando ferramentas que 

possibilitem a compreensão do processo ensino-aprendizagem de modo amplo. Essa 

verificação talvez seja um dos primeiros indícios para construção da categoria denominada 

Investimento docente que também foi investigada neste estudo. Afinal, como buscar 

ferramentas alternativas sem reflexão da prática por parte do docente e sem investimento por 

parte das escolas e autoridades? 

 

Quarta pergunta: 

4) Você achou que o uso de materiais manipuláveis ajudou na compreensão das 

atividades?  

(  ) Sim    (  ) Não    (  ) Pouco 

      Por quê? 

Este item tem como objetivo especular se os materiais manipuláveis colaboraram 

efetivamente na compreensão das atividades na visão do alunado. Desse modo, permitiu 

verificar, em linhas gerais, se o objetivo desse estudo foi alcançado: investigar se o uso de 

materiais manipuláveis pode colaborar com o processo de aprendizagem no ensino de análise 

combinatória ao longo do Ensino Fundamental, provocando, assim, maior interesse por parte 

dos alunos.  As respostas estão registradas conforme gráfico a seguir. 
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Gráfico 4: Porcentagem de resposta dos alunos para pergunta 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração da autora 

 

Quando questionados se o material contribuiu para a resolução das atividades, 34 

alunos responderam categoricamente que sim, nenhum disse que não e 4 assinalaram que 

ajudaram pouco.  

Dos estudantes que disseram que ajudou pouco, nenhum apresentou justificativa para 

elucidar o motivo pelo qual assinalaram tal alternativa. Dentre os que marcaram que sim, 

afirmando que os materiais maipuláveis disponibilizados ajudaram, fundamentaram suas 

respostas com base na facilidade que os equipamentos proporcionaram. Afirmaram também 

que o fato de poder tocá-los, ou seja, a interatividade tornou as atividades mais dinâmicas. 

Outros, por sua vez, alegaram que, embora tenham achado que o uso das ferramentas tenha 

sido apropriado, pois ajudaram na resolução, não precisaram utilizá-las em todas as 

atividades.  

“Elas ajudaram na atividade” (aluno 20) 

“Podíamos trabalhar com os deveres.” (aluno 9) 

“Ajudaram na resolução, porém, alguns eu nem utillizei” (aluno 21) 

“É mais fácil de realizar” (aluno 18) 

“Assim podemos ver e tocar no que estamos aprendendo” (aluno 6) 

 

Vale ressaltar que as falas destacadas acima podem ser encontradas no (quadro 7) 

diponível no (apêndice F). Ainda sobre essse contexto, é possivel verificar que as atividades 

proporcionaram uma dinâmica prazerosa aos alunos. A maioria se sentiu ajudado com a 

utilização do material. Nesse sentido, é compreensível indagá-los o que aprenderam no tópico 

a seguir.  

 

Quinta pergunta: 

5) O que você aprendeu com o projeto? 

 

A justificativa para escolha dessa pergunta gira em torno da concepção de que, 

claramente, existem objetivos a serem alcançados ao se desenvolver alguma 

atividade/material como proposta pedagógica. No entanto, os sujeitos envolvidos nessa 

pesquisa são plurais e embutidos de processos internos que são próprios a cada um. Nesse 

sentido, questioná-los sobre o que aprenderam, para que descrevam acerca de suas próprias 

perspectivas, talvez seja viável. Essa pergunta tem, portanto, o intuito de verificar se os 

estudantes compreenderam a proposta dos exercícios de forma a averiguar se o aprendizado 

foi amplo, para além das atividades propostas. As respostas foram transcritas e são 

apresentadas na íntegra no (quadro 8), disponível no (apêndice F). 
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Os estudantes se apropriaram de algumas falas para responderem sobre o que 

aprenderam com o projeto. Suas frases destacam alguns aspesctos interessantes, na minha 

opnião, e que serão detalhados a seguir. 

Em princípio, destaco a questão da ludicidade sendo colocada como pauta para 

justificar esta pergunta. O estudante declara que aprendeu coisas “legais” e, para reforçar, 

traça um comparativo com as atividades anteriores, que classifica como “chatas”.  

 

“Que fiz coisas mais legais e não chatas iguais as outras” (aluno 3) 

 

É preciso, neste momento, reforçar que a escola, em que a atividade fora aplicada, é 

uma instituição particular que trabalha com o sistema tradicional de ensino. Os conteúdos são 

trabalhados semanalmente, subdivididos em exerícios categorizados em três níveis: 

praticando o aprendizado, aplicando o conhecimento e desenvolvendo as habilidades. Com 

base nisso, não há tempo hábil para realizar atividades que complementem o curriculo escolar. 

No entanto, quando o estudante traça tal comparativo, pode ser que esteja alertando que 

buscar outras ferramentas para diversificar o sistema vigente é preciso. Nesse sentido, ressalto 

outra frase.  

“Um novo modo de aprender” (aluno 18) 

 

Outro aspecto apresentado pelos alunos é o fato de que o ensino de análise 

combinatória, tal como foi desenvolvido, mostrou-lhes uma ferramenta de aprendizado com a 

qual não estavam familiarizados. Embora já tivesse estudado esse conteúdo anteriormente, ao 

colocar a proposta como “um novo modo de aprender”, o estudante não descarta, nem 

subjulga, o modelo de aprendizado com que está acostumado. Apenas destaca que é possível 

ter outras ferramentas para garantia de equidade educacional em um ambiente heterogênio. 

Ainda, nesse sentido, sublinho a seguinte fala: 

 

“Que Thayná é muito criativa” (aluno 17) 

 

Certamente, não esperava encontrar uma resposta parecida com essa. Criatividade, em 

geral, significa uma habilidade adquirida ou nata para criar, inovar em quaisquer campos 

espistemológicos. Tais habilidades nunca foram uma característica que eu acreditasse possuir. 

Até repensar as minhas próprias práticas de ensino, sob esse ponto de vista, observo que a 

criatividade de um professor está na reflexão de sua prática, mas não somente nela. Outras 

características são necessárias para aflorá-la.  Assim sendo, partindo desse princípio, optei por 

associar a criativadde apontada com uma nova categoria, aqui chamada Investimento docente. 

Por último, mas não menos importante, saliento o fato de que os alunos perceberam o 

uso do raciocínio combinatório como caminho para a probabilidade conforme apontado a 

seguir.  

 “O estudo da probabilidade” (aluno 36) 

“A estudar com as opções” (aluno 15) 

 “Raciocínio combinatório” (aluno 6) 

“Porque aprende melhor a probabilidade” (aluno 29) 

 

Vale lembrar que a análise combinatória é utilizada também como ferramenta para o 

estudo de probabilidade, pois para que haja compreensão do conceito de espaço amostral, é 

preciso listar as possibilidades de ocorrência. Utiliza como ferramentas o princípio 

multiplicativo, diagramas de árvores, tabelas ou quaisquer outras que possibilitem determinar 

a quantidade de elementos que compõem o espaço amostral. Assim sendo, aparece aqui um 
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motivo que viabiliza a criação de mais uma categoria, criada não a priori (Bardin, 1979): 

Análise combinatária e probabilidade. 

 

Pergunta seis: 

6) As aulas de matemática se tornaram mais interessantes com as atividades 

aplicadas? 

(  ) Sim  (  ) Não  (   ) Pouco 

Por quê? 

 

Como muitos estudantes geralmente demonstram falta de interesse nas aulas de 

matemática, essa pergunta visa saber se há como fazê-los se interessarem pelas aulas através 

de propostas educacionais diversificadas. Mediante as respostas obtidas, foi quantificado o 

total de alunos que manifestaram interesse real pelas atividades oferecidas, bem como o 

número de estudantes que disseram que pouco ou nenhum foi o interesse deles. Tais dados 

estão representados no gráfico a seguir.  

 

Gráfico 5: Porcentagem de resposta dos alunos para pergunta 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração da autora 

 

 

Observando as respostas, foi possível chegar às seguintes quantificações: 28 

estudantes, correspondentes a 82%, afirmaram que se interessaram mais pelas aulas de 

matemática. Nenhum aluno não concordou, cinco afirmaram que pouco e cinco não 

responderam. Com base em tais quantificações fica evidente, talvez, que tais atividades 

despertam ao menos uma fagulha de entusiasmo nos alunos.  

Além disso, a pergunta solicitava que os estudantes explicitassem um motivo por 

terem optado por tal escolha. O intuito de sustentar uma pergunta aberta, pedindo para que os 

alunos justificassem suas escolhas, era dar voz aos alunos. Nesse sentido, com base no que 

fora respondido, foi possível construir o quadro disponível no (apêndice H) ao final desta 

dissertação. 

Após analisar qualitativamente cada um das respostas fornecidas, elaborei através do 

software Word Art, uma nuvem de palavras, disponível a seguir, que permite visualizar os 

substantivos e adjetivos utilizados pelos estudantes para explicarem suas opniões. 
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Figura 45: Representação da justificativa das respostas à pergunta 6 na Nuvem de Palavras. 

Fonte: Elaboração da autora através do programa Word Art. 

 

É possível observar que as palavras diferente, legais, grupo, divertido, “tediante” se 

destacam. Sob essa perspectiva, os estudantes, que assinalaram a alternativa “pouco”, 

embasaram suas respostas no fato de que já haviam aprendido esse conteúdo anteriormente. 

Conforme evidenciado a seguir. 

 

“Nós já tínhamos aprendido isso” (aluno 4) 

 

Dentre os alunos que manifestaram que as aulas se tornaram mais interessantes foi 

possível observar que os adjetivos que evidenciam o caráter lúdico se fizeram presentes mais 

uma vez.  

“Porque elas são mais divertidas” (aluno 15) 

“Porque não foi tediante” (aluno 1) 

 

Além disso, os estudantes também justificaram que o fato de as ativiades terem sido 

realizadas em grupo permitiu que eles se ajudassem, tornando, assim, as aulas distintas do 

habitual e, então, mais interessantes. 

 

“Como fizemos em grupo cada um ajudou o outro” (aluno 5) 

“Eram atividades legais e podíamos fazer em grupos” (aluno 14) 

“Foi diferente das aulas normais” (aluno 11) 

“Coisas novas” (aluno 16) 

 

O curioso aqui é que as atividades quando criadas não foram pensadas para serem 

realizadas em grupo. Atendendo aos pedidos dos estudantes e considerando o planejamento 

escolar, que é pautado em conteúdos semanais, o planejamento para aplicação das atividades 

foi repensado.  

Esse replanejamento foi feliz, pois permitiu perceber os ganhos, em termos 

educacionais, que as atividades em grupo podem proporcionar. Além da interatividade com o 

próprio material, havia um esforço entre os colegas para que todos entendessem o que era 

para ser feito. Além da figura do professor como mediador, havia mediação aluno-aluno. Com 

base nisso, percebe-se aqui o indicativo para criação de mais uma categoria: O trabalho 
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colaborativo, que será discutida mais adiante.  

Por hora, procurei elencar, através da pergunta 7, os pontos que mais agradaram os 

estudantes e os pontos que os agradaram menos. 

 

Pergunta sete: 

7) Do que você mais gostou na atividade? E o que menos gostou? 

  

O intuito aqui é realmente identificar quais foram os pontos mais fortes das aulas e do 

quê os alunos menos gostaram para aprimorar as propostas de intervenção no preparo das 

atividades. Vale lembrar que as respostas podem ser encontradas na ítegra no (apêndice I) e 

que estão repetitivas pelo fato de ter me ausentado da sala para que os estudantes pudessem 

ficar mais confortáveis ao responderem as perguntas. Isso fez com que os discentes 

combinassem ou possivelmente copiassem as respostas uns dos outros. 

O fato de poderem contruir suas carinhas (emojis) para poderem listar suas 

possibilidades e a atividade Minecraft foram itens mencionados para descreverem o que mais 

gostaram nas atividades propostas. Outro aspecto que ponderaram foi o uso dos materiais 

manipuláveis, pois, segundo os estudantes, ajudava na compreensão.  

 

“O fato de podermos manipular os materiais e isso ajudava a 

compreender” (aluno 6) 

“De montar formas diferentes de emojis” (aluno 31) 

“As carinhas” (aluno 20) 

“O uso do jogo minecraft” (aluno 25) 

 

O argumento utilizado para demonstrarem o que desgostaram nas propostas gira em 

torno de ter muitas atividades iguais, tornando-as repetitivas e demoradas. Alguns disseram 

que não gostaram da atividade do Minecraft, outros disseram que não desgostaram de nada.  

 

“Nada” (aluno 33) 

“Eu não gostei de ter muitas atividades 

iguais” (aluno 30) 

 

 As respostas seguiram assim heterogêneas, baseadas nas percepções internas de cada 

estudante. Por fim, solicitei, então, para que deixassem alguma sugestão, crítica ou 

comentário no item a seguir.  

 

 Pergunta oito: 

8) Deixe aqui uma sugestão, comentário ou crítica sobre as atividades. 

 

Esse tópico foi elaborado com a intenção de fazer com que os sujeitos dessa pesquisa 

percebessem a importância de sua participação e também de colocá-los como autores de 

propostas de elaboração de novas atividades. Todas as opiniões, críticas e/ou sugestões podem 

ser encontradas completas no (apêndice J).  

A seguir, trago uma imagem, também elaborada com a ajuda do software Word Art, 

que contém algumas das frases utilizadas pelos estudantes. 
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Figura 46: Representação da justificativa das respostas à pergunta 7 na Nuvem de Palavras. 

Fonte: Elaboração da autora através do programa Word Art 

 

Percebe-se que os estudantes, de uma forma geral, indicam a possibilidade de se 

manterem atividades com materiais concretos e poucos afirmaram não terem gostado das 

propostas. Dos 38 alunos avaliantes, 26 alunos pediram para que atividades desse tipo sejam 

aplicadas com mais frequência, expressaram que foram divertidas, criativas e importantes, 

pois permitiram criar estratégias. Já 3 pediram para deixá-las mais difícil, 2 disseram que não 

gostaram das atividades dos emojis, 5 declararam não ter crítica, mas também não deixaram 

nenhuma sugestão ou comentário. Houve ainda 2, que deixaram em branco a pergunta.  

Os indicadores necessários para a categorização surgiram do conhecimento das 

respostas dos alunos. De acordo com Franco (2005, pág. 57) “a categorização é uma operação 

de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação seguida de um 

reagrupamento baseado em analogias, a partir de critérios definidos”. 

Para ela, existem dois caminhos traçados para construção das categorias: Categorias 

criadas a priori, que possuem os indicadores previamente determinados pelo pesquisador, e as 

categorias não criadas a priori, que surgem das respostas obtidas e exigem constantes 

consultas ao material analisado. Por conta disso, Franco (2005) diz que criar categorias é um 

processo demasiadamente árduo.   

É inevitável expressar que a criação de categorias é um processo realmente trabalhoso, 

mas necessário.  Após debruçar-me sobre o material, realizar várias consultas, visitar e 

revisitar as respostas aos questionários, foi possível criar categorias que emergiram das 

“falas” dos discentes. 

 

 

4.2 Categorias criadas a priori 

 

4.2.1 O lúdico como ferramenta motivadora. Pra quem? 

 

 A escolha desta categoria deve-se ao fato de compreender que o objetivo da escola 

deve ser garantir um espaço de produção de conhecimento, pautada na aprendizagem de um 

grupo heterogêneo. Nesse sentido, ponderar o currículo como uma estratégia da atuação 

educativa, como afirma D’Ambrósio (2009), pode ser plausível para considerar a matemática 

não apenas como transcrição mecânica de cálculos, mas como uma ferramenta que propicia o 

despertar de um cidadão crítico, capaz de raciocinar, decidir e resolver problemas cotidianos, 

como prevê a Base Nacional Comum Curricular (2017). 
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D’Ambrósio (2009) afirma também que não há justificativas para a escola enraizar-

se na transmissão de conhecimentos obsoletos e ultrapassados. É necessário que as 

instituições de ensino estimulem a aquisição de conhecimento vivo. Ou seja, que ponham em 

prática hoje o que servirá para o amanhã. A questão é, em se tratando de crianças, a maneira 

hierárquica como a matemática é transmitida fará com que o aprendizado seja tão 

significativo a ponto de fazê-los colocar em prática o que outrora fora aprendido com o único 

objetivo de passar numa prova? Ou será que a repetição de exercícios é a única ferramenta 

eficaz para atingir o aprendizado de um grupo heterogêneo? Por acreditar que a resposta para 

ambas as perguntas seja negativa é que essa categoria fora pensada a priori e criada a partir 

das falas dos estudantes.  

Ainda para D’Ambrósio (2009), o currículo, visto sob a ótica de ação educativa, 

facilita a produção de conhecimento, que pode se materializar sob várias ações. Tais ações são 

utilizadas em prol de um objetivo comum: o aprendizado. Sob essa perspectiva, considerar o 

lúdico como uma ferramenta alternativa na produção do conhecimento matemático pode ser 

válido. Ou não. 

A primeira coisa que me peguei fazendo foi pesquisar qual o significado da palavra 

lúdico. De acordo com Huizinga (2000), a palavra vem do latim, ludus, e seu significado 

abrange os jogos infantis, a recreação, as competições. Ou seja, é um termo que significa, de 

modo geral, brincadeira, diversão, descontração. Nesse sentido, toda e qualquer atividade que 

proporcione tal estado de irreverência pode ser considerada atividade lúdica.  

Na educação, como aponta Kishmoto (1998), as atividades lúdicas têm duas 

funções: a função lúdica (relacionada ao divertimento) e a função educativa (relacionada a 

qualquer conhecimento complementar). Tais funções devem ser dosadas de modo que haja 

equilíbrio, uma vez que não pode haver predominância da função lúdica e nem tampouco da 

função educativa. Com isso, as atividades lúdicas na educação não podem ser banalizadas. É 

preciso que haja planejamento para que se atinja um dos dois sentidos: o mais amplo, cuja 

finalidade é permitir a livre exploração visando ao desenvolvimento geral do estudante; ou 

ainda, seu sentido mais restrito, que exige orientação com objetivo de adquirir ou treinar 

conteúdos específicos em forma das denominadas atividades didáticas (KISHIMOTO, 1998).  

Um dos objetivos dessa pesquisa é verificar se atividades lúdicas, que utilizam 

materiais manipuláveis, despertam interesse de alunos do ensino fundamental II. Com o 

intuito de tal verificação, questionei se as aulas de matemática se tornaram mais interessantes 

com as atividades aplicadas, pedindo para que assinalassem, entre as opções, sim, não ou 

pouco e justificassem sua escolha. Obtive, como respostas, algumas frases, como as seguintes: 

 

 (S) Porque não foi “tediante” (aluno 1) 

(S) Foi diferente das aulas normais. (aluno 11) 

(S) Porque elas são mais divertidas. (aluno 15) 

 

Observei que os sujeitos envolvidos nessa pesquisa, em sua grande maioria, alegaram 

que as aulas ficaram mais interessantes. E, como justificativa, afirmaram que o fato de as 

aulas serem diferentes das aulas normais, tornou-as menos entediantes, fazendo com que 

fossem mais divertidas e, portanto, lúdicas. Nesse momento, poderia concluir que sim, as 

atividades lúdicas tornam as aulas de matemática mais interessantes, o que não seria 

forçosamente um equívoco. Afinal, nenhum aluno respondeu negativamente a essa pergunta. 

Os estudantes, que assinalaram como opção “pouco”, afirmaram que já haviam aprendido o 

conteúdo antes. 

(P) Pouco porque já tinhamos aprendido isso. (aluno 28) 

 

Contudo, ao estudar as respostas na íntegra. Um estudante, em especial, me chamou 
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atenção. O estudante número 8, quando questionado se havia gostado das atividades (pergunta 

número 1), ele respondeu: 

 

Não, pois achei chato e entediante. (aluno 8) 

 

Ao pedir que deixassem uma crítica, comentário ou sugestão o mesmo aluno declarou 

o seguinte: 

 

Faça atividades mais difíceis e não bobas como essas. (aluno 8) 

 

Mas apesar de não ter gostado do material e das atividades, quando perguntado se as 

aulas de matemática se tornariam mais interessantes, o aluno em questão afirmou: 

 

(S) Coisas novas (aluno 24) 

 

Usualmente, o fato de levar um jogo, material ou atividade, que se enquadre na 

categoria lúdica faz com que o professor acredite que todos os estudantes aprenderão com 

facilidade. No entanto, como aponta Luckesi (2014), pode ser que as atividades, ditas lúdicas, 

sejam consideradas não lúdicas, dependendo dos anseios de quem estiver participando. 

Assim, 
[...] a ludicidade é um estado interno ao sujeito, ainda que as atividades, 

denominadas como lúdicas, sejam externas, observáveis e possam ser descritas por 

observadores, tais como os didatas, os historiadores, os sociólogos... A experiência 

lúdica (= ludicidade), que é uma experiência interna ao sujeito, só pode ser 

percebida e expressa pelo sujeito que a vivencia. (LUCKESI, 2014, p. 17) 

 

Sob esse ponto de vista, o lúdico pode despertar um maior interesse, dependendo das 

vivências, emoções e motivações de quem participa. Na educação, pode ser uma estratégia 

válida para ser acrescentada ao processo de ensino-aprendizagem, mas os resultados 

dependerão dos participantes.  

Nesse sentido, verifiquei que, para a maior parte dos participantes dessa pesquisa, os 

materiais despertaram maior interesse no estudo de matemática, em especial da análise 

combinatória. Concluo, também, que o papel da educação, do currículo ativo, da escola, do 

educador e de toda comunidade acadêmica, seja considerar múltiplas ferramentas para atingir 

um aprendizado significativo. Afinal, apesar de o material não ter agradado ao aluno número 

8, o fato de ser algo novo já propiciou um interesse maior na turma.   

 

 

 

4.2.2 Categorias criadas não a priori 

 

4.2.2.1 Investimento docente 

 

Esta categoria emergiu mediante a surpresa em perceber que os alunos, ainda que 

inconscientemente, tiveram a sensibilidade em observar o papel fundamental no investimento 

na formação docente. Quando questionados sobre o que haviam aprendido com o projeto, foi 

possível perceber que os estudantes 1,9,17,25 e 33 salientaram que: 

 

         Aprendi que a professora Thayná é muito criativa.  

 

  A criatividade de um professor está aquém de sua boa vontade. Investimentos para 
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aflorar essa criatividade são necessários para que a educação concretize-se no seu sentido 

mais amplo.  

D’Ambrósio (2009) caracteriza a educação como uma ferramenta facilitadora para que 

cada indivíduo atinja seu potencial. Desse modo, pensar de que forma essa educação será 

transmitida é o ponto em questão. Logo, como forma de aprimorar a transmissão desse 

conhecimento, pode ser que seja necessário investir na formação do professor para 

compreender a necessidade de busca por novos mecanismos alternativos de aprendizagem.  

No Brasil, a formação inicial do professor de matemática do Ensino Fundamental II 

concentra-se na graduação (nível superior). O currículo dos cursos para esta formação, 

geralmente, debruça-se de forma prioritária no estudo das disciplinas de Álgebra, Análise, 

Cálculo e Educação (MIARKA; BICUDO, 2010), com ênfase nas três primeiras. 

Nóvoa (2007, p.16) diz que “há um déficit de práticas na formação” e endossa 

afirmando que, frequentemente, a formação do professor é extremamente teórica, 

metodológica e que há uma acentuação de déficit quando se considera as práticas e as 

reflexões dessa prática.  

Ainda de acordo com Nóvoa (2007), a formação do professor está aprisionada aos 

moldes tradicionais que fornecem conhecimento teórico, conceitual, mas que não dão 

ferramentas necessárias para transformar em prática todo conhecimento adquirido. Nesse 

sentido, dificilmente esse profissional, graduado em uma instituição de currículo tradicional, 

estará apto para enfrentar as propostas curriculares que visam buscar ferramentas inusuais 

para o processo de ensino-aprendizagem. 

Beatriz D’Ambrósio (1993) afirma que, para trabalhar matemática de modo 

alternativo, é necessário extrapolar a crença de que a matemática só se faz através da 

repetição de exercícios. É preciso também acreditar que a construção do conhecimento se faz 

a partir de investigações e explorações de situações que despertem curiosidade dos alunos e 

possibilitem sua aprendizagem.  Mas de que modo crer que a matemática pode ser aprendida 

através desse viés se não foi experimentada por esse professor enquanto aluno? 

Concordo com Nóvoa (2007) quando afirma que a prática não é a formadora, mas sim 

a análise dessa prática, a habilidade de refletir sobre ela. Isso posto, há de se considerar alguns 

outros fatores, para além da formação docente, que possibilitem a reflexão da/sobre a prática, 

tais como: quantidade de horas trabalhadas, número de escolas, sálarios, prestígio e tarefas 

atribuídas ao docente. A análise da prática leva tempo e reflete no que os alunos apontaram 

como criatividade.  

Ainda de acordo com Nóvoa (2007), existem antagonismos na profissão docente uma 

vez que, ao passo em que crescem a quantidade de tarefas atribuídas e mais exigências sociais 

são feitas ao professor, mais diminui seu prestígio. O enaltecimento do conhecimento é 

inversamente proporcional ao reconhecimento da profissão. 

Esses contrassensos podem contribuir com aumento da carga horária trabalhada, baixa 

remuneração salarial, maior número de escolas e menos investimento na formação 

continuada. Tais imposições levam, assim, a uma educação rasa, metódica, teórica e não 

pautada em reflexão da/sobre a prática ou mesmo a uma educação pouco criativa. 

 

4.2.2.2 Trabalho colaborativo 

 

 As atividades, quando criadas por mim, foram pensadas para serem realizadas 

individualmente. Contudo, os alunos pediram para que fossem realizadas em grupo. Por conta 

do tempo disponível para aplicação das atividades e o número de estudantes participantes, 

concedi a proposição feita. E embora, vez ou outra, permita que os estudantes façam as 

atividades em conjunto, essa não é uma prática comum na instituição pesquisada, 

principalmente devido ao rígido cronograma imposto aos docentes. 
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Ao longo de toda atividade, pude observar o quão lucrativo, em termos educacionais, 

fora permitir que os estudantes se organizassem em grupos. Houve uma troca significativa de 

pensamentos e esse ganho ficou evidenciado nas avaliações dos estudantes que, ao 

justificarem o motivo pelo qual haviam gostado das atividades, afirmaram: 

 

Como fizemos em grupo cada um ajudou o outro (aluno 13) 

 

Essa frase acentua que houve ajuda mútua na realização prática das tarefas. Damiani 

(2008, apud COSTA, 2005) afirma que tal assistência pode frequentemente ser denominada 

com os termos colaboração e cooperação ao se referirem ao trabalho em grupo. Mas esclarece 

que a cooperação difere da colaboração, pois, na primeira, pode haver posição hierárquica na 

efetuação da atividade, enquanto que, na colaboração, os pertencentes ao grupo se ajudam, 

havendo compartilhamento de saberes. À luz dessa última definição é que se baseia essa 

categoria.  

Vygotsky (2001) por sua vez, salienta que o trabalho colaborativo realça a capacidade 

da criança de ter iniciativa, além de favorecer a “Zona de Desenvolvimento Proximal” (ZPD) 

– que é uma etapa do processo de aprendizagem em que o indivíduo está agregando 

conhecimentos. Na ZDP, saberes que antes não estavam consolidados podem ser 

perfeitamente desenvolvidos, desde que haja interação com um indivíduo que já tenha 

adquirido tal conhecimento previamente.  

Por outro lado, sabe-se que muitas vozes são silenciadas no âmbito escolar. 

Frequentemente, a voz que entoa com maior potência é a do professor, numa escala vertical e 

hierárquica. Essa prática retira da escola a possibilidade de criação e furta do aluno a 

concepção compartihada de saberes. 

Enfim, o fato de as atividades serem realizadas em grupos promove, dentre os 

benefícios já descritos, a possibilidade de os alunos assumirem-se como atores sociais e assim 

construírem autonomia no processo de aprender (FREIRE, 1998). Por exemplo, no excerto 

abaixo, um aluno fala das atividades como “legais”, mas também afirma que elas podiam ser 

feitas em grupo, de forma coletiva entre pares, numa relação horizontalizada e sem a 

ascendência da professora. 

 

“Eram atividades legais e podíamos fazer em grupo” (aluno 6) 

 

4.2.2.3 Raciocínio combinatório e probabilidade.  

 

As atividades foram aplicadas em turmas do 7° ano do ensino fundamental II de uma 

instituição privada que segue um método de ensino apostilado. Os conteúdos dessa escola são 

semanais, dos quais, cinco tempos, por semana, são de matemática. A intenção era aplicar as 

atividades antes de iniciar o conteúdo de probabilidade, pois sabia que o estudo de análise 

combinatória os ajudaria no desenvolvimento de questões referentes a esse assunto. Para 

conseguir, devido ao calendário apertado, iniciei as atividades algumas semanas antes da 

semana prevista para aplicação do conteúdo de probabilidade, isto é, nas semanas de testes e 

provas, de modo que nenhum assunto fosse prejudicado e nenhum aluno ficasse confuso. 

Consegui aplicar duas atividades antes: Criando Emojis e Trabalhando com os números. A 

atividade do Minecraft e o questionário avaliativo foram aplicados algumas semanas depois. 

Embora soubesse da análise combinatória como ferramenta para probabilidade, não imaginei 

que os alunos fariam o link entre as atividades aplicadas e o conteúdo de probabilidade. Por 

conta disso e das falas dos estudantes, esta categoria foi criada.  

De acordo com os alunos a aplicação das atividades e o uso dos materiais 

manipuláveis foram importantes, pois ajudou na compreensão dos problemas de contagem 
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que, consequentemente, refletiu no ensino de probabilidade. 

 

“Me “ajudol” a entender probabilidade.” (aluno 28) 

“Pois nos ensina como criar as combinações.” (aluno 37) 

“As maneiras diferentes de resolução. O raciocínio combinatório.” 

(aluno 21) 

“Porque aprende melhor a probabilidade.” (aluno 5) 

 

A análise combinatória pode ser definida como “a parte da matemática que analisa 

estruturas e relações discretas” (MORGADO, A.; CARVALHO, J.; CARVALHO, P.; 

FERNANDEZ, P., 1991, p. 01). As relações discretas, a propósito, também conhecidas como 

relações finitas, são ferramentas que possibilitam projetar sistemas de computação, por 

exemplo. 

 De acordo com Lima (2001, p. 66) a “Análise Combinatória é um excelente meio de 

ensinar os alunos a tomarem decisões acertadas, a usarem a imaginação e a organizarem 

disciplinadamente seu raciocínio”. Assim sendo, a análise combinatória é uma ferramenta 

crucial para probabilidade. 

A teoria da probabilidade é o campo de estudo da “Matemática que cria, desenvolve e 

em geral pesquisa modelos que podem ser utilizados para estudar experimentos ou fenômenos 

aleatórios” (MORGADO et al., 1991. p. 119).  A probabilidade pode ser definida como a 

razão entre o número de “casos favoráveis” e o “número de casos possíveis”. Entendem-se os 

casos possíveis, também denominados de espaço amostral, como um conjunto finito que 

contém todos os elementos que têm a possibilidade de ocorrência, equiprováveis. Por sua vez, 

os casos favoráveis, denominados como evento, são subconjuntos do espaço amostral 

(Ibidem). Nesse sentido, considerando A um evento, então a probabilidade de A, com m ≤ n 

é: 

 
Figura 47: Definição de probabilidade.  

Fonte: MORGADO et al., 1991, p. 121. 

 

O ensino de combinatória e o ensino de probabilidade se relacionam exatamente na 

determinação dos elementos que compõem os números de casos. Assim, o raciocínio 

combinatório, conhecido também como estudo das possibilidades e as múltiplas formas de 

resolução que envolve problemas de contagem, permite quantificar e, sempre que possível, 

listar os casos envolvidos. Dessa maneira, observar que o estudante conseguiu ultrapassar o 

cenário isolado de conteúdos, de forma a correlacioná-los, condiz com o que está previsto nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que afirma: 

 
A aprendizagem em matemática está ligada à compreensão, isto é, à apreensão do 

significado; apreender o significado de um objeto ou acontecimento pressupõe vê-lo 

em suas relações com outros objetos e acontecimentos. [...]. O significado da 

Matemática para o aluno resulta das conexões que ele estabelece entre ela e as 

demais disciplinas, entre ela e seu cotidiano e das conexões que ele estabelece entre 

os diferentes temas matemáticos. (BRASIL, 1997, p.19) 
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Dessa forma, ao perceberem que o material “foi muito bom e importante”, pois 

puderam “pensar melhor e criar estratégias” e que, por conta disso, aprenderam “melhor a 

probabilidade”, faz-me parecer que a aprendizagem obteve apreensão do significado, 

estabelecendo conexões entre os conteúdos matemáticos apresentados. 

Por fim, vale ressaltar ainda que algumas respostas dos alunos trazem juízos de valor e 

qualificam as atividades como “boas”, “legais”, “chatas”, entre outras. Mas é possível 

identificar que a grande maioria deles identificou as propostas como situações prazerosas e 

facilitadoras da aprendizagem de análise combinatória. 

Outro dado relevante, mas que não considerei categoria, foi o fato de alguns dos 

discentes referirem-se às atividades como não-aula. Infiro que, talvez, o senso comum, já 

impregnado na visão de mundo dos estudantes e da sociedade em geral, não permita 

identificar atividades não-teóricas e não-convencionais, tal qual as que foram desenvolvidas, 

como uma situação de efetiva aprendizagem em um espaço formal de educação como a 

escola. Parece-me, portanto, que o ensino ainda se encontra enraizado em práticas e 

concepções tradicionais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 

A análise combinatória é um conteúdo que possibilita promover conexões da 

matemática com a própria matemática, com outras disciplinas e com o cotidiano de modo 

mais crítico e reflexivo por meio da expressão da linguagem. Desse modo, buscar ferramentas 

para possibilitar o desenvolvimento do aluno, considerando que são sujeitos plurais e 

heterogêneos, faz com que a escola seja um ambiente integrador. 

Nesse contexto, esta pesquisa se iniciou com uma breve análise histórica com o intuito 

de mostrar que a matemática desenvolveu-se como fruto de necessidades sociais e culturais. 

Para tanto, foi realizada uma abordagem dos sistemas de numeração, passando por algumas 

manifestações sobre análise combinatória que surgiram ao longo dos séculos e chegando às 

alterações históricas sofridas pelos currículos. 

Dessa forma, mostrei como a análise combinatória aparece descrita nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais e na Base Nacional Comum Curricular. Tal análise foi importante para 

perceber como cada documento aborda o estudo desse tema e como pode refletir nas 

dificuldades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem em torno do raciocínio 

combinatório.  

Em seguida, para melhor compreender as potencialidades do ensino de análise 

combinatória, foi necessário discutir questões inerentes ao letramento matemático. Inferindo 

algumas considerações e analisando os resultados no Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes (PISA) 2018.  

Observou-se, a partir desse estudo, que os alunos brasileiros estão localizados no nível 

1- ou abaixo dele. São, de modo geral, reprodutores. Ou seja, são capazes de solucionar 

problemas desde que obtenham informações diretas. Tais resultados mostraram que os alunos 

não estão letrados matematicamente e que buscar melhorias na qualidade educacional é 

necessário. 

Nesse sentido, para dar continuidade às questões referentes a qual tipo de educação 

deseja-se promover e defendendo que o aprendizado só será significativo quando a educação 

se voltar para a compreensão e aplicabilidade dos conceitos, foi que iniciei o estudo sobre 

educação matemática e as pesquisas em educação matemática. 

A Educação Matemática, em linhas gerais, como aponta Bicudo (1993), pode ser 

compreendida entre a Educação e a Matemática. É uma ferramenta para que cada indivíduo 

atinja seu potencial (D’AMBRÓSIO, 2009). Em outras palavras, Fiorentini (1994) define a 

educação matemática como área que busca investigar ou responder questões inerentes ao 

ensino-aprendizagem em matemática.  

Assim, buscar alternativas tais como o uso de materiais manipuláveis, aplicadas neste 

estudo, para o desenvolvimento do raciocínio combinatório, desde as séries iniciais, 

proporciona a possibilidade de despertar um cidadão crítico, capaz de raciocinar, tomar 

decisões e resolver problemas cotidianos. Em outras palavras, possibilita o desenvolvimento 

total do estudante em torno dos conceitos matemáticos que extrapolam a simples resolução de 

contas, tornando-o letrado matematicamente. Corroborando com a leitura como lente para a 

construção de significados no campo do discurso matemático, favorecendo ainda ampliação 

para resolução de problemas em torno do domínio de sua linguagem o que possibilita “ter o 

significado mais claro dos elementos da matemática a cada retomada” (GARNICA; BICUDO, 

1994, p. 97). 

A partir das definições e argumentações apresentadas e na intenção de investigar se o 

uso de materiais manipuláveis colabora de forma mais significativa com a construção do 
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raciocínio combinatório, despertando interesse em alunos do Ensino Fundamental II, a 

presente pesquisa se desenvolveu.  

Primeiramente fora realizado um teste diagnóstico composto por cinco questões que 

tinha como objetivo diagnosticar e analisar as possíveis dificuldades e percepções intuitivas 

na resolução de problemas clássicos de análise combinatória que os alunos poderiam 

apresentar. Observou-se que, para resolução das questões, a maioria dos estudantes recorreu 

ao principio multiplicativo como solução imediata. Desse modo, não houve utilização de 

diagramas, tabelas e/ou outras ferramentas que possibilitassem chegar à solução dos 

problemas. Além disso, com base na análise qualitativa dos erros, foi possível observar que 

muitos estudantes apresentaram dificuldade de interpretação e compreensão do que estava 

sendo proposto, apesar desse conteúdo ser uma retomada do que já havia sido estudado em 

anos anteriores.  

Com base nisso, foi necessário estudar e analisar estratégias de ensino-aprendizagem 

para o ensino de análise combinatória como ferramenta de análise crítica e reflexiva na 

construção de conceitos matemáticos. Para tanto, elaborei a segunda fase deste estudo que se 

consistiu em aplicar três atividades: Criando Emojis, Trabalhando com os números e 

Atividade do Minecraft, embasadas nos erros obtidos pelos alunos na fase anterior. Para essas 

atividades, foram confeccionados materiais manipuláveis a fim de promover a visualização 

necessária para impulsionar a construção das resoluções inerentes às questões.  

Ao final das atividades aplicadas, foi notório perceber que, ao compará-las com a 

atividade diagnóstica, houve uma evolução na quantidade de maneiras recorridas pelos 

estudantes para resolução das questões. Assim sendo, tais atividades mostraram-se capazes de 

auxiliar alunos do Ensino Fundamental II a buscarem ferramentas múltiplas para resolução de 

questões que envolviam o racíocinio combinatório.   

Apesar das minhas apirações em torno do que fora desenvolvido, o estudante é foco 

central do processo de ensino-aprendizagem. Dessa forma, os alunos foram convidados para 

registrarem suas opniões sobre as atividades aplicadas. Assim, os estudantes responderam a 

um questionário contendo oito questões que foram analisadas qualitativamente e que 

possibilitou a criação de categorias: Lúdico como ferramenta motivadora. Pra quem?, 

Investimento Docente, Trabalho Colaborativo, Raciocínio Combinatório e Probabilidade. 

Dessa forma, ao final deste estudo, obtive dados que me permitem tecer algumas 

considerações.  

O uso de materiais manipuláveis contruibuiu para que o grupo de alunos, que 

participou das atividades, compreendesse melhor a construção do raciocínio combinatório. 

Com isso, buscar novas estratégias para ampliar as metodologias de ensino pode ser válido 

para melhoria da aprendizagem em matemática, pois viabiliza o entendimento matemático 

para não ficar apenas conta pela conta, ajudando a deduzir soluções.    

 As atividades elaboradas mostraram-se potencialmente favoráveis a se (re) pensar 

numa forma de elaborar questões mais voltadas à realidade dos alunos, despertando um maior 

interesse participativo.  

O uso de ferramentas alternativas, tais como materiais manipuláveis, além de motivar 

o estudante, contribui para uma relação mais próxima entre aluno e professor. Este, por sua 

vez, torna-se mediador da atividade. A partir disso, destaco que propostas similares tendem a 

intensificar as relações entre alunos que se esforçam para se ajudarem.  

O ensino de análise combinatória, para além do cálculo de probabilidade, também 

pode contribuir para formação de um cidadão crítico, imerso em uma sociedade, capaz de 

tomar decisões.  

Contudo, vale lembrar que as atividades aqui realizadas são consideradas como 

desafios à prática docente, pois requerem tempo, dedicação e estudo. Diante desse fato, é 

preciso que haja interação entre escolas, educadores, academia e governo a fim de possibilitar 
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a busca de ferramentas que ampliem o ensino de matemática. Nesse sentido, as informações 

aqui delineadas são poucas e servem para gerar subsídios para futuros pesquisadores em torno 

do tema. Mesmo assim, em se tratando de um mestrado profissional, optei por produzir um 

caderno com orientações para professores, a fim de difundir propostas de atividades de análise 

combinatória com materiais manipuláveis. 

Ressalto, contudo, que o presente estudo apresenta enorme potencial para futuros 

desdobramentos, críticas, complementações, dissonâncias, uma vez que o conhecimento deve 

mesmo ser confrontado, dialogado e questionado. Longe de esgotar a temática, acredito que 

este é o grande desafio que se impõe a quem se aventura a pesquisar educação como atividade 

humana e complexa.   

Em suma, para finalizar, gostaria de concordar com Bicudo (1993) quando afirma que 

pesquisar não é tarefa fácil, pois requer tempo, dedicação e muito estudo. Ser pesquisador no 

cenário atual torna a tarefa ainda mais difícil e árdua. Os incentivos são escassos, a educação 

está desvalorizada e o professor banalizado e desmotivado. 

É perceptível que, a cada mudança no cenário político, novos desafios se impõem e 

incidem sobre a educação e os sujeitos que nela atuam. Esforços pela conquista de poder são 

observados vindos de todas as direções e, no meio de tantas tensões, encontra-se a escola, 

geralmente utilizada como escudo e o aluno, como refém.  

Nesse sentido, todos os esforços voltam-se para que as pesquisas sejam interrompidas 

e a educação fique estagnada à mercê dos maus intencionados. Mas é sabido que nenhum tipo 

de conhecimento é pronto e acabado. A curiosidade é inerente ao ser humano, a escola é um 

ambiente destinado para produção de conhecimento e a matemática pode ser utilizada como 

ferramenta aplicável na sociedade em que vivemos. 

Assim sendo, almejo que esta pesquisa, em seus desdobramentos, sirva de reflexão 

sobre nossas ações pedagógicas. Deixo como sugestão para continuidade deste trabalho a 

possibilidade de diálogo entre docentes e/ou instituições de ensino que desejem utilizar as 

atividades desenvolvidas e aplicadas ao longo deste estudo. Afinal, através desse diálogo, 

podemos buscar ferramentas alternativas para atenuar as dificuldades do processo de ensino e 

aprendizagem, além de aprender outras formas de matematizar. 

Além disso, apostar na Formação Continuada de Professores dos anos iniciais da 

educação é necessário. Após a graduação, acredito que a formação continuada forneça 

ferramentas adequadas para uma reflexão crítica de sua própria prática pedagógica, possibilita 

a reflexão sobre os processos didáticos e curriculares e, com isso, aumenta-se a busca por 

ferramentas educacionais que considerem a sala de aula como um ambiente múltiplo e 

heterogênio. Reduzindo as discriminações e aumentando a humanização escolar.  
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APÊNDICE A 

 

Atividade Diagnóstica 

 

Questão 1: Maria Clara está escolhendo o visual que vai usar em uma festa. Ela tem as opções 

de vestidos, bolsas e sapatos que estão no armário. De quantas formas diferentes ela pode se 

arrumar usando um vestido, uma bolsa e um par de sapatos?  

 

 

 

 

 

 

 

Questão 2: 4 pessoas se encontram e todas se cumprimentam com um aperto de mãos. Qual o 

total de cumprimentos? 

 

 

 

 

 

 

Questão 3:Dados os algarismos 1,2,3 e 4, quantos números de três algarismos distintos podem 

ser formados com eles?  

Questão 4: O shopping da cidade de Vítor tem 7 portas. Pergunta-se: 

a) De quantas maneiras Vítor pode entrar por uma porta e sair por outra? 

b) E se ele puder sair pela mesma porta? 

Questão 5: Maria, uma menina muito organizada, estava preparando sua rotina de estudos e, 

para isso, elaborou uma tabela com os dias da semana em que iria estudar (segunda e quarta), 

separando –os em três períodos. Cada período seria dedicado a uma disciplina, como 

exemplo: 

 

 

 

 

De quantas maneiras diferentes Maria poderá organizar a tabela mantendo as disciplinas de 

matemática e português na mesma posição do exemplo? 

 

Obs: Pode resolver da maneira que achar conveniente. Pode utilizar gráficos, tabelas, 

cálculos, diagramas de árvore, textos e desenhos, por exemplo. 

Segunda Quarta 

Matemática Português 

Ciências Geografia 

História Inglês 
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APÊNDICE B 
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Olá, professor(a)!!!! 
 

                     ste manual traz consigo propostas de atividades para o 

ensino de análise combinatória no Ensino Fundamental II. Ele é 

composto de três questões, denominadas: Criando Emojis, 

Trabalhando com os números e Atividade do Minecraft. 

O material foi desenvolvido ao longo do Programa de Pós-

Graduação em Educação em Ciências e Matemática (PPGEduCIMAT), 

na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e integra 

parte da dissertação “O ENSINO DE ANÁLISE COMBINATÓRIA 

NO ENSINO FUNDAMENTAL II: UMA PROPOSTA 

PEDAGÓGICA”. 

A concepção deste produto surgiu a partir de uma avaliação 

diagnóstica onde se observou que os alunos não estão totalmente 

preparados no que tange ao raciocínio combinatório. Muitos dos 

estudantes buscam a ferramenta multiplicativa como solução imediata 

das atividades apresentadas. Não utilizam o diagrama de árvores 

como artifício de resolução e não se velem do uso de tabelas para 

auxiliá-los. Além disso, muitos estudantes apresentam dificuldade de 

interpretação e compreensão do que está sendo proposto.  
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Com base nisso, tais atividades foram criadas. O intuito é 

construir o raciocínio combinatório ao longo do Ensino Fundamental 

como prevê a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Além de 

contribuir com a formação totalitária do estudante, garantindo-lhe 

um desenvolvimento que extrapola a simples resolução de contas. 

Vale ressaltar que este trabalho trata-se de uma proposta 

didática. Portanto, pode ser interpretado como um guia que oferece 

três atividades sugestivas para busca de novos mecanismos para o 

ensino de análise combinatória no Ensino Fundamental II, podendo 

ser adaptado à realidade em que será aplicado. 

A primeira atividade, chamada Criando Emojis, consiste em 

fazer combinações, utilizando material manipulado, confeccionado em 

EVA. A segunda atividade, Trabalhando com os números, foi 

desenvolvida considerando a importância que os números possuem na 

construção das sociedades como um todo. Além de permitirem 

construir a ideia de restrições e introduzir o conceito de arranjo – 

abordado veementemente no Ensino Médio. E a terceira e última 

atividade, nomeada Atividade do Minecraft, traz consigo a 

importância da abastração. Embora seja fornecido material 

manipulado, a quantidade de casos impõe a necessidade de buscar 

outras estratégias para além do visual. 

Na busca do sucesso no processo de ensino-aprendizagem, 

espera-se que esse material contribua positivamente como auxílio na 

construção do raciocínio combinatório ao longo do Ensino Fundamental 
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2  
 

 

 

 

1.  Atividade Criando Emojis 

 
 

                       palavra Emoji vem do japonês e surgiu da junção de “e” que 

significa imagem mais “moji” que quer dizer letra. São símbolos que podem 

expressar sentimentos, idéias e podem formar até frases. Já são 

considerados um meio de comunicação. Suas expressões faciais se diferem 

conforme mudança nos tipos de bocas e olhos utilizados. Veja alguns 

exemplos a seguir: 

 

Figura: Tipos de Emojis 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Internet 

Disponível em: http://www.emoticonsparaoface.com/emoji/ Acessado em: 23/09/19 

 

     Nesta atividade é fornecido um material em EVA para 

confecção dos Emojis. A partir dessa construção, os estudantes 

podem, visualmente, perceber as diferentes combinações que podem 

ser realizadas. E, assim sendo, desenvolver o raciocínio combinatório. 

 

Objetivo(s):  
 

• Desenvolver o raciocínio combinatório;  
85 
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• Explorar diferentes representações para a contagem das 

possibilidades. 

 

   Conteúdo(s): 

• Anáise Combinatória; 

• Princípio multiplicativo. 

 

 

 

 

 

 

  Público-Alvo:  

• A partir do 6° ano do Ensino Fundamental II. 
  

Tempo estimado:  
 

• 2 aulas 
 

Material necessário:  

 

 Placa de EVA:                                 Caneta hidrocor:            

 

 

Tesoura:                                             Folhas de atividade:  
 

 
Montagem:  

 

• Corte uma das placas EVA em círculos de diâmetros 

convenientes (Sugestão: 15 cm de diâmetro);  

 
Exemplo:  

 

Objeto de conhecimento: 

➢ Contagem de 

possibilidade; 

 
Habilidades: 
➢ (EF04MA08) Resolver, com o 

suporte de imagem e/ou material 

manipulável, problemas simples de 

contagem, como a determinação do 

número de agrupamentos possíveis ao 

se combinar cada elemento de uma 

coleção com todos os elementos de 

outra, utilizando estratégias e 

formas de registro pessoais. 
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• Utilize outra placa e corte em retângulos de tamanhos 

convenientes também; (Sugestão: 3 cm de largura por 7 cm de 

comprimento). 

 

Exemplo: 

 

 

• Desenhe com a caneta hidrocor vários tipos de olhos e bocas. 

Para essa atividade foram confeccionados 5 tipos de bocas e 7 tipos 

de olhos. 

 
Exemplo: 

 
Fonte: Elaboração da autora 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Entregue a cada aluno um kit contendo o círculo e as boquinhas 

confeccionadas. E a lista de atividades. 
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1.1. Desenvolvimento da Atividade:  

 
                   

                  ntes de começar, entregue a cada estudante o material já 

cortado para otimizar o tempo de aula.  

 

Inicie a atividade pedindo que os estudantes desenhem os 

emojis possíveis de serem formados fornecendo uma quantidade 

pequena de olhos e bocas.  (Sugestão: 2 tipos de olhos e 3 tipos 

de bocas) 

 

Peça agora que eles montem uma tabela com os emojis 

possíveis de serem construídos com os mesmos tipos (e 

quantidades) de bocas e de olhos do item anterior.  

 

Instrua-os sobre o que são as linhas e colunas de uma tabela e 

questione-os sobre quantas linhas e colunas foram necessárias 

para construí-la.  

 

Pergunte se a quantidade de emojis obtida na tabela é a mesma 

obtida nos desenhos feitos anteriormente.  

 

Solicite agora para que os estudantes façam um diagrama de 

árvores com as mesmas peças fornecidas até então. Mediando a 
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situação sempre que necessário. E questione quantos emojis 

foram possíveis formar. 

 

  Verifique se os estudantes observam que independente do 

método utilizado para combinar os olhos e bocas, o resultado 

será sempre o mesmo porque a quantidade de olhos e bocas são 

as mesmas. 

 

 Questione se há alguma operação matemática possível de ser 

utilizada para achar a quantidade de emojis possíveis de serem 

formados sem precisar saber quais são os emojis. Introduza o 

princípio multiplicativo. 

 

Repita o processo com quantidades maiores de bocas e olhos 

para que os estudantes percebam que a visualização é 

importante e a abstração é necessária. 
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2.  Atividade Trabalhando com os Números  

               

                 S números foram criados devido as necessidades sociais. 

Afinal, como poderíamos contar sem a existência deles? Eles são 

muito importantes para nós e estão presentes em praticamente tudo. 

Através deles, podemos representar nossa data de aniversário, 

quantos anos temos, transações financeiras, temperaturas, altitudes, 

entre outras coisas do nosso cotidiano. É devido aos números que 

podemos criar senhas mais fortes, placas de carro e números  de 

celulares, por exemplo. 

      Nesta atividade foram utilizadas cartinhas, numeradas de 0 até 

9, que foram disponibilizadas aos alunos conforme modelo a seguir. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Internet 

 

Essa atividade favorece a visualização do estudante na 

construção das possibilidades. Além disso, possibilita relembrar que o 

nosso sistema de numeração é decimal, pois é composto de dez 

algarismos distintos, e posicional.   

 

Objetivo(s):  
 

• Contar as possibilidades; 
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• Construir a ideia de restrições; 

• Introduzir o conceito de arranjo; 

 

Conteúdo(s): 

•  Análise combinatória;  

•  Arranjo 

Público-Alvo: 

• A partir do 6° ano do 

Ensino Fundamental II 

 

Tempo estimado:  

• 2 aulas 

 

Material necessário:  

 

Cartinhas:                                          Folhas de atividade: 
 
 
 
 
 
Montagem:  

 
• Distrubua as cartinhas numeradas de 0 a 10 aos alunos, junto 

com a folha de atividades.  
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2.1. Desenvolvimento da Atividade:  

 
              ntes de começar, entregue a cada estudante, dupla ou 

grupo o material.  

Comece contextualizando historicamente a importância dos 

números; Relembrando que nosso sistema de numeração é decimal e 

posicional. 

         Em  seguida, inicie a atividade.  

        Forneça-lhes uma cartinha de cada número e peça-os para que 

listem as possibilidades de formar números de dois algarismos com as 

cartas disponibilizadas. Leve-os a pensar se poderá existir repetição 

de números. 

       Posteriormente, introduza a ideia de opções de escolha. 

Questione-os: Se há um conjunto de três números distintos 

disponibilizados e você quer formar um número de dois algarismos, 

quantas opções de escolha têm para o primeiro número? E para o 

segundo? 

        Disponibilize agora uma quantidade maior de cartinhas do mesmo 

número. A intenção é fazer com que percebam que, se há números 

iguais então poderá haver repetição.  

         Questione-os sobre as opções de escolha que terão, pois os 

números podem se repetir.  

        Disponibilize agora cartas que possam ser trabalhados os 

conceitos de restrição. O número zero é um bom número para 
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começar. Pois os alunos tendem a perceber que um número iniciado 

com zero não será um número de dois algarismos, nem de três, nem 

de quatro e assim por diante.  

        A partir disso, indague-os sobre as opções de escolha para o 

primeiro número. Abra uma discussão sobre o fato de zero não poder 

ocupar a posição do primeiro algarismo. Estenda essa discussão para 

as demais posições dos algarismos. E, caso consiga, aproveite para 

comentar sobre mais restrições possíveis: números pares, ímpares, 

múltiplos de 5, entre outras... 

 

3. Atividade do Minecraft  

 
                       

                         inecraft é um jogo composto de blocos. Suas paisagens 

e objetos são formados, em sua maioria, por eles. Tal configuração 

permite que esses sejam movidos e agrupados em outros lugares para 

criar construções. Trata-se de uma ferramenta criativa em que o 

objetivo é sobreviver, e para que isso aconteça, é preciso fazer 

estruturas de proteção contra monstros.  

     Esta atividade foi inspirada nesse jogo bastante conhecido 

entre crianças e adolescentes. E é um exercício relativamente difícil 

para estudantes do Ensino Fundamental II, mas possível de ser 

trabalhado.  

      Nesta atividade são fornecidos aos alunos cubinhos 
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coloridos (vermelhos, verdes, azuis e amarelos). O intuito é mostrar 

ao estudante que os materiais manipuláveis ajudam na visualização, 

mas buscar outras ferramentas de resolução é necessário quando há 

uma quantidade grande de possibilidades.  

 

Objetivo(s):  
 

• Contar as possibilidades; 

• Introduzir a necessidad da  

abstração matemática. 

 

Conteúdo(s):    

• Análise combinatória;  

 

Público-Alvo: 

• A partir do 7° ano do 

Ensino Fundamental II. 
 

Tempo estimado:   

• 2 aulas 

Material necessário:  

 

Cubinhos:       

          

     

                

Folha de atividades: 

94 



 

95 

 

 

3.1. Desenvolvimento da Atividade: 

  

             ntregue a cada estudante, dupla ou grupo o material.  

 

      Deixe que os alunos desenvolvam seus própios meios de resolução. 

A essa altura, eles já devem perceber as múltiplas estratégias de 

resolução.  

 

Medie e intervenha sempre que necessário.  
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              seguir estão as propostas de atividades que podem ser 

distribuídas aos alunos. 
Atividade: Criando Emojis 

1) Considere que você possui 2 tipos de boca e três tipos de olhos para montar um 

emoji e faça o que se pede: 

c)  Desenhe todas as possibilidades de formar um  emoji que você encontrou.  

      

 

d) Monte uma tabela com os tipos de emoji que possível formar com as duas bocas e 

os três olhos fornecidos. E responda: 

• Quantas linhas há na sua tabela? Porquê? 

• Quantas colunas há na sua tabela? Porquê? 

• A quantidade de emojis encontrado na tabela foi o mesmo que você achou quando 

desenhou? 

f) Monte um diagrama de árvores com as duas bocas e os três olhos disponíveis. 

Quantos emojis foi possível formar no diagrama? 

g) O que você entende por operação matemática, sabe quais são elas? 

h) Teria alguma operação matemática que você conhece que poderia ajudar a 

resolver esse problema? Qual? 

 

2) Considere agora que você possui 3 tipos de boca e 4 tipos de olhos. 

 
 
 
 
 

c) Quais são os emojis possíveis de serem  formados? Utilize a estratégia que 

quiser para mostrá-los. 

d) Quantos são os emojis formados? 

3) Considere agora, 6 tipos de bocas e 7 tipos de olhos. De quantas maneiras 

diferentes seria possível formar um emoji?  
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Atividade: Trabalhando com os números 

1) Utilizando as cartinhas disponibilizadas que representam os dez algarimos que 

compõem nosso sistema de numeração, responda as questões abaixo: 

d) Sabendo que, inicialmente, só temos uma cartinha de cada número, quais os 

números de dois algarimos que podemos formar utilizando as cartinhas que 

representam os números 5, 6  e 7? Represente as possibilidades abaixo. 

 
 

•  

• Quantas opções nós temos para escolher o primeiro número nesta questão? 

 

• E para escolher o segundo, quantas opções de escolha nós temos? A escolha do 

segundo número depende da escolha do primeiro número? 

  

• E quantas opções de escolha teremos para o terceiro número? 

Complete com as opções de escolha que temos para cada número. 
 
 
 
 Opções 1º                        Opções 2º                     
  

• A ordem de escolha desses números é importante? Porquê? 

 

• Há alguma operação matemática que permita determinar quantos números de dois 

algarismos é possível formar com os números 5, 6 e 7? Como? 

e) Agora, possuímos duas cartinhas que representam cada um dos números dados. 

Se quisermos formar números com dois algarismos, utilizando os números 5, 6 e 

7, quais números conseguiremos formar? Represente todas as possibilidades 

abaixo. 

 

• Quantas opções nós temos para escolher o primeiro número nesta questão? 

• E para escolher o segundo, quantas opções de escolha nós temos? A escolha do 

segundo número depende da escolha do primeiro número? 

• E quantas opções de escolha teremos para o terceiro número? 

Complete com as opções de escolha que temos para cada número. 
 
 
 
        Opções 1º                        Opções 2º                    Opções 3º 

• Represente, matematicamente, a quantidade de números que é possível formar. 

 

97 



 

98 

 

• Quantos foram os números de dois algarismos formados? A quantidade foi igual ao 

da letra a? Por que você acha que isso aconteceu? 

 

f) Agora, utilizando as cartinhas que representam o número 0, 2, 3 e 4, responda. 

Quantos são os números de 3 algarismos distintos que podemos formar? 

 

• Dentre as cartinhas disponibilizadas, há alguma restrição? Ou seja, existe algum 

número que não pode ocupar a primeira posição? Porquê? 

    
 

g) E para a escolha do segundo e do terceiro algarismos? Há alguma cartinha das 

que foram disponibilizadas que não podem ser utilizadas? Em caso afirmativo, 

porquê? 

  
Agora sim, quantos são os números de 3 algarismos distintos que podemos formar 

utilizando as cartinhas 0,2,3 e 4? 

 

Desafio: Desvendando a senha. 

          Joana quer cadastrar uma senha de acesso para seu tablet. Para isso, ela 

pretende utilizar três caracteres com as seguintes características: 

 

 

               1º                                           2º                                     3º  
Número natural par menor que 9        Vogal do nosso alfabeto         Número natural primo menor que 6  

 

a) Entre as opções a seguir, quais podem ser utilizadas por Joana? Marque um X nas 

opções corretas. 

 

 

  

 

 

b) De quantas maneiras diferentes Joana poderá formar a senha? 
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Atividade do Minecraft 

        Minecraft é um jogo composto de blocos, suas paisagens e seus objetos são 

formados, em sua maioria, por eles. Tal configuração permite que estes sejam movidos e 

agrupados em outros lugares para criar construções. Trata-se de uma ferramenta 

criativa em que o objetivo é sobreviver, e para que isso aconteça é preciso fazer 

estruturas de proteção contra monstros que saem durante a escuridão noturna, 

explorando os espaços e empilhando os blocos. Roberta estava no início do jogo e como 

havia coletado poucos recursos se deparou em um desafio de sobrevivência. O desafio 

está descrito abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 Utilizando os blocos (cubinhos coloridos) que possui o total de pilhas diferentes de três 

blocos, incluindo os mostrados acima, que Roberta pode fazer é? Utilize a melhor 

estratégia para ajudar a resolver este desafio. 
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APÊNDICE C 

Quadro 4: Resposta dos alunos para pergunta 1. 

Alunos Respostas 

1 (S)Porque foi diferente 

2 (S)Porque foi diferenciado 

3 (S)Porque podemos raciocinar e aprender com uma estratégia muito mais fácil. 

4 (P)Porque eu achei um pouco complicado 

5 (S)Porque foram relacionadas ao cotidiano 

6 (S) Porque sim. 

7 (S) Porque foi uma atividade diferente. 

8 (N)Porque eu achei chato e entediante. 

9 (P) Eu gostei um pouco, pois não tive mais paciência para fazer o último. 

10 (S) sei lá. É legal. 

11 (S) Foi legal “de mas” 

12 (S) Porque foi divertido. 

13 (S) Usa o raciocínio. 

14 (S) Porque força o cérebro. 

15 (S) Porque é bem legal e interessante. 

16 (S) Porque elas “estimula” o raciocínio 

17 (P) Porque não sou muito bom para isso 

18 (P) Não entendo muito do assunto. 

19 (S) Porque é uma nova forma de aprender. 

20 (S) Porque é legal 

21 (S) Porque é uma atividade legal e divertida de fazer 

22 (S) Nos ajudou, menos do minecraft 

23 (S) Porque nos faz perceber os pequenos detalhes nas mais fáceis contas. 

24 (P) Achei meio complicado. 

25 (S) Pois foi uma visão e um entendimento maior. 

26 (P) Porque era bom fazer exercícios diferentes dos diários mas ao mesmo 

tempo era chato. 

27 (S) Foi legal. 

28 (S) Me “ajudol” a entender probabilidade. 

29 (S) Porque a atividade foi uma das mais fáceis. 

30 (P) Porque era bom fazer exercícios diferentes, mas ao mesmo tempo era chato 

de resolver. 

31 (S) Porque dá para aprender a usar as opções. 

32 (S) Porque estou exercitando minha mente. 

33 (P) Porque é bom fazer exercícios diferentes mas era chato exercitar. 

34 (S) Porque não teve aula. 

35 (S) Porque eu entendi como as imagens ajudam. 

36 (S) Coisas interessantes 

37 (S) Pois nos ensina como criar as combinações. 

38 (P) Sim ajuda, porque não tinha conta mais simples, pelo menos não teve aula. 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 
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APÊNDICE D 

Quadro 5: Resposta dos alunos para pergunta 2. 

   Alunos Respostas 

1 (M) porque eu amo esse jogo 

2 (E) Pois usar o material foi legal. 

3 (E) É uma atividade que você raciocina de uma maneira divertida 

4 (E) Porque eu achei bem interessante. 

5 (M) Eu amo minecraft! 

6 (E) “Sla” gostei 

7 (E) Porque é diferente 

8 (M) Porque eu gosto do jogo 

9 (E) Porque você podia criar sua própria carinha. 

10 (E) Pois é a mais fácil 

11 (E) Foi “mas” legal divertida e foi diferenciada 

12 (as 3) Porque foram divertidas 

13 (E) Por causa do material 

14 (E) Porque é mais fácil. 

15 (M) Porque menciona um jogo que eu gosto bastante. 

16 (E) Foi mais fácil 

17 (E) achei mais fácil 

18 (E) Foi divertido de fazer 

19 (M) Porque foi um jogo que ainda jogo 

20 (M) porque eu gosto de minecraft 

21 (E) porque eu achei mais divertida de realizar 

22 (E) Foi mais divertido 

23 (N) Porque o conteúdo é divertido 

24 (E) Foi mais fácil de raciocinar  

25 (M) Pois é mais difícil e precisa de um entendimento maior 

26 (E) Porque eu achei criativo e legal  

27 (E) Porque eu fiz o Sharingan 

28 (E) Foi mais “facio” de entender 

29 (M) Porque foi a que eu tive mais facilidade 

30 (E) Porque foi uma atividade interativa e mais fácil para fazer 

31 (E) Porque “t” diversos emojis 

32 (E) Em minha opinião foi a melhor elaborada 

33 (E) Porque era uma atividade interativa 

34 (E) Pois é divertida 

35 (E) porque foi mais fácil 

36 (E) Porque foi legal 

37 (M) Pois era uma questão muito legal 

38 (N) Porque era simples demais 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 
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APÊNDICE E 

Quadro 6: Resposta dos alunos para pergunta 3. 

Alunos Respostas 

1 (N) 

2 (P) A 3º. Não sei. 

3 (P) Na minecraft, pois sou burra 

4 (S) Números. Minicraft, pois tava difícil 

5 (S) Minecraft. Porque no começo não tinha entendido muito “mais” depois 

de muitos me explicar eu entendi. 

6 (P) Na do minecraft. Porque exigia um raciocínio mais longo e demorado 

7 (N) Nenhuma. 

8 (N)  

9 (N) 

10 (P) A 3º. Não sei. 

11 (P) Na minecraft, pois sou burra 

12 (S) Números. Minicraft, pois tava difícil 

13 (S) Minecraft. Porque no começo não tinha entendido muito “mais” depois 

de muitos me “explicar” eu entendi. 

14 (P) Na do minecraft. Porque exigia um raciocínio mais longo e demorado 

15 (N) Nenhuma. 

16 (N)  

17 (N) 

18 (P) A 3º. Não sei. 

19 (P) Na minecraft, pois sou burra 

20 (S) Números. Minicraft, pois tava difícil 

21 (S) Minecraft. Porque no começo não tinha entendido muito “mais” depois 

de muitos me explicar eu entendi. 

22 (P) Na do minecraft. Porque exigia um raciocínio mais longo e demorado 

23 (N) Nenhuma. 

24 (N)  

25 (N) 

26 (P) A 3º. Não sei. 

27 (P) Na minecraft, pois sou burra 

28 (S) Números. Minicraft, pois tava difícil 

29 (S) Minecraft. Porque no começo não tinha entendido muito “mais” depois 

de muitos me explicar eu entendi. 

30 (P) Na do minecraft. Porque exigia um raciocínio mais longo e demorado 

31 (N) Nenhuma. 

32 (N)  

33 (N) 

34 (P) A 3º. Não sei. 

35 (P) Na minecraft, pois sou burra 

36 (S) Números. Minicraft, pois tava difícil 

37 (S) Minecraft. Porque no começo não tinha entendido muito “mais”depois 

de muitos me explicar eu entendi. 

38 (P) Na do minecraft. Porque exigia um raciocínio mais longo e demorado 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 



 

105 

 

 

 

APÊNDICE F 

Quadro 7: Resposta dos alunos para pergunta 4. 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

  Alunos Respostas 

1 (S) Porque nós podíamos trabalhar com os deveres. 

2 (S) porque é mais fácil de realizar 

3 (S) Pois ficou mais ‘facesseis” 

4 (S) pois elas ajudaram na atividade 

5 (S) Alguns ajudaram na resolução, porém, alguns eu nem utillizei 

6 (S) Porque assim podemos ver e tocar no que estamos aprendendo 

7 (S) Porque tem pessoas que aprendem com mais facilidade com materiais 

manipuláveis 

8 (P)  

9 (S) Porque nós podíamos trabalhar com os deveres. 

10 (S) porque é mais fácil de realizar 

11 (S) Pois ficou mais ‘facesseis” 

12 (S) pois elas ajudaram na atividade 

13 (S) Alguns ajudaram na resolução, porém, alguns eu nem utillizei 

14 (S) Porque assim podemos ver e tocar no que estamos aprendendo 

15 (S) Porque tem pessoas que aprendem com mais facilidade com materiais 

manipuláveis 

16 (P)  

17 (S) Porque nós podíamos trabalhar com os deveres. 

18 (S) porque é mais fácil de realizar 

19 (S) Pois ficou mais ‘facesseis” 

20 (S) pois elas ajudaram na atividade 

21 (S) Alguns ajudaram na resolução, porém, alguns eu nem utillizei 

22 (S) Porque assim podemos ver e tocar no que estamos aprendendo 

23 (S) Porque tem pessoas que aprendem com mais facilidade com materiais 

manipuláveis 

24 (P)  

25 (S) Porque nós podíamos trabalhar com os deveres. 

26 (S) porque é mais fácil de realizar 

27 (S) Pois ficou mais ‘facesseis” 

28 (S) pois elas ajudaram na atividade 

29 (S) Alguns ajudaram na resolução, porém, alguns eu nem utillizei 

30 (S) Porque assim podemos ver e tocar no que estamos aprendendo 

31 (S) Porque tem pessoas que aprendem com mais facilidade com materiais 

manipuláveis 

32 (P)  

33 (S) Porque nós podíamos trabalhar com os deveres. 

34 (S) porque é mais fácil de realizar 

35 (S) Pois ficou mais ‘facesseis” 

36 (S) pois elas ajudaram na atividade 

37 (S) Alguns ajudaram na resolução, porém, alguns eu nem utillizei 

38 (S) Porque assim podemos ver e tocar no que estamos aprendendo 
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APÊNDICE G 

Quadro 8: Resposta dos alunos para pergunta 5. 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

 

 

 

   Alunos Respostas 

1 Que Thayná é muito criativa  

2 Um novo modo de aprender 

3 Que fiz coisas mais legais e não chatas iguais as outras 

4 O estudo da probabilidade 

5 Porque apreende melhor a probabilidade  

6 Raciocínio combinatório 

7 A estudar com as opções 

8 Nada 

9 Que Thayná é muito criativa  

10 Um novo modo de aprender 

11 Que fiz coisas mais legais e não chatas iguais as outras 

12 O estudo da probabilidade 

13 Porque apreende melhor a probabilidade  

14 Raciocínio combinatório 

15 A estudar com as opções 

16 Nada 

17 Que Thayná é muito criativa  

18 Um novo modo de aprender 

19 Que fiz coisas mais legais e não chatas iguais as outras 

20 O estudo da probabilidade 

21 Porque apreende melhor a probabilidade  

22 Raciocínio combinatório 

23 A estudar com as opções 

24 Nada 

25 Que Thayná é muito criativa  

26 Um novo modo de aprender 

27 Que fiz coisas mais legais e não chatas iguais as outras 

28 O estudo da probabilidade 

29 Porque apreende melhor a probabilidade  

30 Raciocínio combinatório 

31 A estudar com as opções 

32 Nada 

33 Que Thayná é muito criativa  

34 Um novo modo de aprender 

35 Que fiz coisas mais legais e não chatas iguais as outras 

36 O estudo da probabilidade 

37 Porque apreende melhor a probabilidade  

38 Raciocínio combinatório 
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APÊNDICE H 

Quadro 9: Resposta dos alunos para pergunta 6. 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

 

 

   Alunos 

 

Respostas 

1 (S) Porque não foi tediante 

2 Esse aluno não respondeu 

3 (S) foi diferente das aulas normais 

4 (P) porque nós já tínhamos aprendido isso. 

5 (S) Porque como fizemos em grupo cada um ajudou o outro 

6 (S) Porque eram atividades legais e podíamos fazer em grupos. 

7 (S) Porque elas são mais divertidas 

8 (S) Coisas novas. 

9 (S) Porque não foi tediante 

10 Esse aluno não respondeu 

11 (S) foi diferente das aulas normais 

12 (P) porque nós já tínhamos aprendido isso. 

13 (S) Porque como fizemos em grupo cada um ajudou o outro 

14 (S) Porque eram atividades legais e podíamos fazer em grupos. 

15 (S) Porque elas são mais divertidas 

16 (S) Coisas novas. 

17 (S) Porque não foi tediante 

18 Esse aluno não respondeu 

19 (S) foi diferente das aulas normais 

20 (P) porque nós já tínhamos aprendido isso. 

21 (S) Porque como fizemos em grupo cada um ajudou o outro 

22 (S) Porque eram atividades legais e podíamos fazer em grupos. 

23 (S) Porque elas são mais divertidas 

24 (S) Coisas novas. 

25 (S) Porque não foi tediante 

26 Esse aluno não respondeu 

27 (S) foi diferente das aulas normais 

28 (P) porque nós já tínhamos aprendido isso. 

29 (S) Porque como fizemos em grupo cada um ajudou o outro 

30 (S) Porque eram atividades legais e podíamos fazer em grupos. 

31 (S) Porque elas são mais divertidas 

32 (S) Coisas novas. 

33 (S) Porque não foi tediante 

34 Esse aluno não respondeu 

35 (S) foi diferente das aulas normais 

36 (P) porque nós já tínhamos aprendido isso. 

37 (S) Porque como fizemos em grupo cada um ajudou o outro 

38 (S) Porque eram atividades legais e podíamos fazer em grupos. 
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APÊNDICE I 

Quadro 10: Resposta dos alunos para pergunta 7. 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 

   Alunos Respostas 

1 O uso do jogo minecraft. Nada. 

2 Esse aluno não respondeu 

3 A parte dos emojis. A parte do minecraft. 

4 As carinhas. Os blocos. 

5 As maneiras diferentes de resolução. O raciocínio combinatório. 

6 O fato de podermos manipular os materiais e isso ajudava a compreender. Eu não 

gostei de ter muitas atividades iguais. 

7 De montar formas diferentes de emojis, que demorou mais para fazer. 

8 Aprendisado. 

9 O uso do jogo minecraft. Nada. 

10 Esse aluno não respondeu 

11 A parte dos emojis. A parte do minecraft. 

12 As carinhas. Os blocos. 

13 As maneiras diferentes de resolução. O raciocínio combinatório. 

14 O fato de podermos manipular os materiais e isso ajudava a compreender. Eu não 

gostei de ter muitas atividades iguais. 

15 De montar formas diferentes de emojis, que demorou mais para fazer. 

16 Aprendisado. 

17 O uso do jogo minecraft. Nada. 

18 Esse aluno não respondeu 

19 A parte dos emojis. A parte do minecraft. 

20 As carinhas. Os blocos. 

21 As maneiras diferentes de resolução. O raciocínio combinatório. 

22 O fato de podermos manipular os materiais e isso ajudava a compreender. Eu não 

gostei de ter muitas atividades iguais. 

23 De montar formas diferentes de emojis, que demorou mais para fazer. 

24 Aprendisado. 

25 O uso do jogo minecraft. Nada. 

26 Esse aluno não respondeu 

27 A parte dos emojis. A parte do minecraft. 

28 As carinhas. Os blocos. 

29 As maneiras diferentes de resolução. O raciocínio combinatório. 

30 O fato de podermos manipular os materiais e isso ajudava a compreender. Eu não 

gostei de ter muitas atividades iguais. 

31 De montar formas diferentes de emojis, que demorou mais para fazer. 

32 Aprendisado. 

33 O uso do jogo minecraft. Nada. 

34 Esse aluno não respondeu 

35 A parte dos emojis. A parte do minecraft. 

36 As carinhas. Os blocos. 

37 As maneiras diferentes de resolução. O raciocínio combinatório. 

38 O fato de podermos manipular os materiais e isso ajudava a compreender. Eu não 

gostei de ter muitas atividades iguais. 
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APÊNDICE J 

Quadro 11: Resposta dos alunos para pergunta 8. 

Fonte: Arquivo pessoal da Autora 

   Alunos Respostas 

1 Usar mais jogos nas “atividade”. 

2 Nenhuma. 

3 Foi muito bom e importante esse material, pois nele pude pensar melhor e criar 

estratégias. 

4 A do Minecraft exigia muito raciocínio. 

5 Não, tá tudo ótimo. 

6 Sugestão: faça mais testes como esses, pois ensina de um modo mais divertido e 

diferenciado. 

7 Não sei.  

8 Faça atividades mais difíceis e não bobas como essas. 

9 Não tenho crítica. 

10 Faça sempre. 

11 Eu te amo e foi muito boas as atividades.  

12 As atividades foram legais. 

13 Os enunciados eram um pouco complexos. 

14 Eu gostei mais pode dar tarefas mais fáceis. 

15 Achei bem legal. 

16 Foi bacana. 

17 Achei meio chatinho mas dá pro gasto. 

18 Em minha opnião por mais que tenha sido um pouco difícil valeu a pena e foi 

interessante. 

19 Tira a dos emojis ele é muito ruim.  

20 É legal. 

21 Explicar mais atividades desse tipo. 

22 Fazer aulas práticas, obg! 

23 Divertido. 

24 Aplicar mais atividades desse tipo. 

25 Muito bom. Nada a acrescentar. 

26 Eu achei que, por mais que o modo de fazer fosse diferente, as questões eram 

muito iguais. Mas achei as atividades super criativas. 

27 Em branco. 

28 Poderia ter uma tabela já pronta. 

29 As atividades estavam fáceis e estavam bem legais. 

30 Eu achei muito criativo e legal de fazer e a crítica foi que teve atividaes 

repetitivas, só isso. 

31 Que me ajudou a aprender coisas novas. 

32 Achei divertida e que aconteça mais vezes. 

33 Eu gostei dos objetos para compreender as atividades e a professora auxiliou 

muito nas atividades. Eram questões muito repetitivas. 

34 Não sei. 

35 Eu só não gostei da do Emoji. 

36 Nada todas foram ótimas. 

37 Nenhuma crítica. 

38 Deixar mais difícil 
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APÊNDICE K 

 

QUESTIONÁRIO 

 

 

1) Você gostou das atividades sobre o raciocínio combinatório?  

 

 (   ) Sim      

              (   ) Não          

              (   ) Pouco     

              Por quê? 

 

2) Qual das atividades realizadas mais gostou?  

 

(   ) Criar Emoji   

             (   ) Trabalhando com os números   

             (   ) Minecraft  

             (   ) Nenhuma 

              Por quê? 

 

3) Você obteve dificuldades em compreender as atividades? 

  

(  ) Sim      

(  ) Não     

(  ) Pouco   

Por quê? 

 

4) O que você aprendeu com o projeto? 

 

 

5) Você achou que o uso de materiais manipuláveis ajudou na compreensão das 

atividades? 

  

             (  ) Sim   

             (  ) Não     

             (  ) Pouco 
              Por quê? 

 

6) As aulas de matemática se tornaram mais interessantes com as atividades 

aplicadas? 

 

(  ) Sim  

(  ) Não   

(   ) Pouco 

 Por quê? 

 

7) Do que você mais gostou na atividade? E o que menos gostou? 

  

8) Deixe aqui uma sugestão, comentário ou crítica sobre as atividades. 


