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1. Metodologia da Pesquisa

1.1 Metodologia de Thomas A. Romberg

O objetivo da pesquisa em educação matemática deveria produzir 
novo conhecimento sobre o ensino e a aprendizagem de matemática,
porque os alunos aprendem a maior parte de sua matemática nas 
salas de aula, na escola. Acredito que a principal missão de um 
programa de pesquisa seria o de identificar a maioria dos 
componentes das salas de aula que promovem compreensão 
matemática e esclarecem algumas das características organizacionais 
que contribuem para ou impedem a operação de tais salas de aula. 
(ROMBERG, 1997, p. 379)

Thomas A. Romberg (1992), matemático e professor da Universidade de 

Wisconsin-Madison-USA, descreve, no artigo intitulado “Perspectives on Scholarship and 

Research Methods” (Perspectivas sobre o Conhecimento e Métodos de Pesquisa) no 

Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning”, Grows, D. (Ed.), NCTM, 

1992 (Manual de Pesquisa em Ensino e Aprendizagem Matemática), a Educação 

Matemática como um campo de estudo; as atividades dos pesquisadores; os métodos de 

pesquisa usados pelos pesquisadores e por fim apresenta cinco tendências gerais de 

pesquisa e suas relações com estudos em Educação Matemática.

1.1.1 Educação Matemática como um campo de estudo.

Romberg (1992) considera a Educação Matemática como um campo de estudo no 

qual se investigam questões relacionadas aos processos envolvidos no ensino e na 

aprendizagem de Matemática nas escolas. E ainda, as perspectivas e procedimentos de 

investigação escolar. O diagrama abaixo (de E.G. Begle, apud Romberg, 1992, p.95) 
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elucida como os componentes do processo da educação escolar (escola, professores, 

alunos, Matemática) estão inter-relacionados.

Identificando a pesquisa no modelo proposto por Romberg. 

A relação do pesquisador com o objeto de estudo: 

Pesquisa em educação matemática tem que lidar inicialmente com 
problemas de ensinamento e aprendizagem, como é definido por 
pesquisadores. Eles se submetem às pesquisas porque conhecem 
práticas que deveriam ser melhores e têm uma visão de como tal 
melhora pode ser alcançada. Eles tendem a fazer pesquisa aplicada e 
não pura.  (KILPATRICK, 1992, p.02) 

Para o desenvolvimento deste trabalho, adotamos a metodologia de pesquisa de 

Romberg, a ser apresentada num fluxograma constituído de dez atividades divididas em 

três blocos. Passamos agora a identificar nossa pesquisa inserida nos moldes propostos por

Romberg.

1.1.2 As atividades dos pesquisadores 

O termo pesquisa refere-se a processos - as coisas que se faz, não os 
objetos que alguém pode tocar e ver. Além disso, fazer pesquisa não 
pode ser visto como uma ação mecânica ou como um conjunto de 
atividades que indivíduos seguem de uma maneira prescrita ou 
predeterminada. (Romberg, 2007, p.97)

Romberg ressalta que as atividades envolvidas em fazer pesquisa incorporam mais 

características de uma arte do que de uma disciplina puramente técnica, atividades estas 

que dão respaldo aos pesquisadores e explicitam o desenvolvimento da pesquisa.

Desse modo, Romberg descreve dez atividades, organizadas num fluxograma, que 

são distribuídas em três blocos: o primeiro bloco trata da identificação do problema 

(atividades 1, 2, 3, e 4); o segundo bloco vê de que modo pode-se resolver o problema, 

onde estratégias e procedimentos de trabalho são levantados e selecionados (atividades 5 e 

6); e o terceiro e último bloco, após o Procedimento geral ser posto em ação, trata da 
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análise das informações obtidas, buscando tudo o que ficou evidente frente à questão ou 

conjectura levantada. Romberg justifica esse modelo dizendo que estas atividades são 

importantes pois esclarecem alguns problemas comuns que pessoas, não familiarizadas 

com pesquisa, enfrentam na compreensão do processo. Ainda o autor ressalta que as 

atividades descritas não precisam ser seguidas necessariamente na ordem apresentada, e 

afirma que:

A interação entre fatores tais como a intenção do pesquisador, as 
suposições, as conjecturas, a disponibilidade de informações, os 
métodos e, assim por diante, não podem ser separados na prática tão 
nitidamente. (Romberg, 2007, p.98)

A seguir, são apresentadas abaixo as atividades de pesquisa e como elas estão 

relacionadas. Essa seqüência de atividades, denominada por nós Metodologia de Romberg, 

será adotada neste trabalho de pesquisa.

1. Fenômeno 
de Interesse

2. Modelo 
Preliminar

3. Relacionar 
com Idéias de 
Outros

4. Perguntas ou 
Conjecturas

5. Selecionar 
Estratégias de 
Pesquisa

6. Selecionar 
Procedimentos 
de Pesquisa

7. Ganhar 
Evidências

8. Interpretar 
as Evidências

9. Relatar 
Resultados

10. Antecipar 
Ações de Outros
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1ºbloco: Identificação do problema da pesquisa

As quatro primeiras atividades são as mais importantes, pois elas estão 
envolvidas com o situar as idéias de alguém sobre um particular 
problema no trabalho de outros estudiosos e decidir o que se quer
investigar. (Romberg, 2007, p.98)

1ª atividade: Identificar um fenômeno de interesse

Romberg diz que o fenômeno de interesse de toda e qualquer pesquisa começa com 

uma curiosidade sobre um fenômeno particular do mundo real. Conceituamos fenômeno 

como sendo um fato escrito de interesse científico que pode ser descrito e explicado 

cientificamente.

A definição do meu fenômeno de interesse deu-se através do Curso de 

Especialização em Educação Matemática (UNORP - São José do Rio Preto-SP), Pós 

graduação – lato-sensu; pela participação no GTERP (Grupo de trabalho e estudos em 

Resolução de Problemas); e a reflexão sobre minha prática docente. No final do curso de 

Especialização, foi redigida uma monografia como parte da avaliação. O tema escolhido 

foi Análise Combinatória e a busca de uma metodologia alternativa para o trabalho em sala 

de aula. Isso se deu por minha reflexão como aluna pois, nesse tempo, tive dificuldade em

entender os conceitos envolvidos na Análise Combinatória, onde estes foram trabalhados 

sempre através de fórmula-aplicação. Também, como professora, tive dificuldade em 

trabalhá-los pois era um grande desafio trabalhar Análise Combinatória de modo a 

conseguir proporcionar aos alunos sucesso no aprendizado desse conteúdo. Minha

participação no GTERP foi de suma importância para estruturar melhor meu projeto de 

pesquisa na UNESP e amadurecer a idéia de pesquisar esse tema. Desse modo, foi definido 

meu fenômeno de interesse: Trabalhar com Análise Combinatória, em sala de aula do 

Ensino Médio, a partir da Metodologia de ensino-aprendizagem-avaliação de Matemática 

através da resolução de problemas.

2ª atividade: Construir um modelo preliminar

Nesta atividade é construído um modelo formado pelas variáveis-chave do 

fenômeno de interesse e as relações implícitas entre elas.

Ao recomendar a construção de um modelo preliminar como uma 
das atividades (atividade2) que os pesquisadores devem realizar, 
Romberg (1992) se distingue de outros autores que tratam do 
assunto, tornando seu trabalho, neste aspecto, original.
[...] ele consiste num esquema onde se indicam as variáveis 
componentes do fenômeno e as relações entre elas. Variáveis são os 
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elementos que compõem e interferem no fenômeno de interesse. 
(ALLEVATO, 2005, p.20)

O modelo preliminar serve como um ponto de partida e mostra como as variáveis 

identificadas pelo pesquisador possivelmente estão operando. 

Modelo Preliminar

Escolha de uma Escola pública 
para trabalhar o fenômeno de 
interesse usando a metodologia 
alternativa.

Analisar a proposta 
pedagógica e o 
conteúdo programático 
da Escola escolhida.

Localizar conteúdo de 
Análise Combinatória.

Criação de um projeto 
para trabalhar Análise 
Combinatória nessa 
sala de aula.

Aplicação 
desse projeto

Analisar o que ficou 
evidente durante a 
aplicação.Conclusões

Trabalhar esse 
fenômeno de interesse 
com uma metodologia 
alternativa à vigente. Entrar em contato com 

professores dessa escola 
interessados nessa 
proposta.

Escolha da 
sala de 
aula.

Apresentação da 
metodologia de ensino-
aprendizagem-avaliação de 
Matemática através da 
Resolução de Problemas.

Disponibilidade de 
aulas para execução 
do trabalho.

Entrar em contato com a 
direção e coordenação 
dessa escola.

Fenômeno de interesse:
Trabalhar com Análise 
Combinatória, em sala 
de aula do Ensino 
Médio, a partir da 
Metodologia de ensino-
aprendizagem-avaliação 
de Matemática através 
da resolução de 
problemas.
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Esse Modelo Preliminar apresenta uma organização dos passos a serem seguidos 

para o desenvolvimento da pesquisa pretendida. Construído o Modelo Preliminar, 

percebemos que relacionando-o com o Fenômeno de Interesse, poderíamos trabalhar 

Análise Combinatória, em sala de aula do Ensino Médio, a partir da metodologia de 

ensino-aprendizagem-avaliação de Matemática através da resolução de problemas, de 

modo a visualizar o percurso do trabalho desta pesquisa. Foram delineados os seguintes 

passos: definição da escola para trabalhar o fenômeno de interesse; entrar em contato com 

a direção e a coordenação da escola para obter permissão de aplicar um projeto novo; 

entrar em contato com professores dessa escola interessados nessa proposta; apresentação 

da Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução 

de Problemas; Escolha de uma sala de aula para aplicação do projeto; disponibilidade de 

aulas para a execução do trabalho; analisar a proposta pedagógica e o conteúdo 

programático da Escola escolhida; localizar o conteúdo de Análise Combinatória dentro do 

planejamento escolar; a criação de um projeto para trabalhar Análise Combinatória nessa 

sala de aula; a aplicação desse projeto; analisar o que ficou evidente durante sua aplicação; 

e tirar conclusões.

Mas, antes de iniciar esta pesquisa, eu estava como professora efetiva da rede 

estadual de ensino do Estado de São Paulo com cargo na cidade de Olímpia – SP. Como 

ingressei no Mestrado, fiz a inscrição para concorrer a um cargo substituto em Rio Claro 

para poder cursar o Mestrado e desenvolver esta pesquisa. O artigo 22 .permite que um

professor possa ocupar um cargo em outra escola, assumindo aulas livres ou aulas de um 

professor em afastamento. Desse modo, fui transferida para uma escola em Rio Claro, a 

Escola Professora Oscália Góes Correa Santos que, na ocasião, tinha algumas salas da 2ª 

série do Ensino Médio, turma que interessava à minha pesquisa.

Uma das variáveis do Modelo Preliminar foi modificada. Ao invés de procurar um 

professor da escola para fazer a pesquisa, passei a ser professora da 2ª série do Ensino 

Médio, sala pretendida para desenvolver a pesquisa e, então, meu Modelo Preliminar 

sofreu uma importante mudança e, a seguir, meu Modelo Preliminar passou para um 

Modelo Modificado:
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3ª atividade: Relacionar o fenômeno e o modelo com idéias de outros. 

Esta atividade consiste em examinar o que outros pensam sobre o fenômeno de 

interesse e também em determinar se outras idéias podem explicar, ampliar ou modificar o 

modelo proposto. Romberg ressalta que o pesquisador deve reconhecer que cada 

investigador é um membro de um particular grupo de pesquisa que tem defendido uma 

Definição da Escola (pública) 
para trabalhar o fenômeno de 
interesse.

Entrar em contato com a 
direção e coordenação 
dessa escola

Busca de dados: obter 
a proposta pedagógica 
e o conteúdo 
programático (EM) da 
Escola

Localização do 
conteúdo de Análise 
Combinatória no 
planejamento escolar.

Criação de um projeto 
para trabalhar a 
Análise Combinatória 
nessa sala de aula..

Aplicação do projeto: 
vivenciar a metodologia de 
ensino-aprendizagem-
avaliação de Matemática 
através da resolução de 
problemas

Análise dos dados 
obtidos nessa 
aplicação

Conclusões

Trabalhar como professor-
pesquisador nessa Escola

Definição de uma sala de aula do 
2ªsérie do Ensino Médio dessa escola 
para trabalhar com a metodologia

Metodologia 
alternativa

Fenômeno de Interesse: 
Trabalhar com Análise 
Combinatória, em sala de aula 
do Ensino Médio, a partir da 
Metodologia de ensino-
aprendizagem-avaliação de 
Matemática através da 
resolução de problemas.
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determinada “visão de mundo” (2007, p.100). Desse modo, o pesquisador deve tomar 

cuidado para não optar por um autor que não esteja trabalhando sobre a linha de interesse 

do fenômeno escolhido e dentro da linha de resolução de problemas.

Definido nosso Fenômeno de Interesse e construído o Modelo Modificado, serão 

realizadas leituras relacionadas ao Fenômeno de Interesse, ou seja, queremos saber o que 

outros autores escreveram sobre Matemática Discreta, Análise Combinatória, Resolução de 

Problemas e a prática de um professor-reflexivo. Conhecer o que outros autores pensam e 

quais são suas idéias em pesquisas desenvolvidas relacionadas ao tema proporciona 

referências teóricas relevantes para o trabalho, pois dá a possibilidade de se ampliarem as 

investigações durante a pesquisa. Um vasto conhecimento de estudos relacionados ao seu 

tema de investigação permitirá ao pesquisador ter parâmetros para o estudo do fenômeno, 

particularmente para a interpretação das evidências (ALLEVATO, 2005, p.22)

Nesta atividade, delineamos a fundamentação teórica do trabalho. As principais 

fontes de pesquisa serão: livros didáticos, acadêmicos, PCN (Parâmetros Curriculares 

Nacionais – Ensino Médio – de Matemática), a Proposta Curricular do Estado de São 

Paulo; artigos em revistas; teses e dissertações. Serão aplicadas entrevistas a professores de 

Matemática do Ensino Médio, em particular os que trabalham ou deveriam trabalhar com 

Análise Combinatória.

 Matemática Discreta

Para os Standards (1989/1991), a Matemática Discreta diz respeito 
às propriedades matemáticas de conjuntos e sistemas numeráveis, 
e o seu estudo é indispensável no mundo do processamento da 
informação e na resolução de problemas que envolvem métodos 
computacionais. O NCTM argumenta que “os computadores são 
essencialmente máquinas finitas e discretas” que vêm exercendo 
uma influência crescente nos modos de criar e usar a Matemática. 
(ABRANTES, 1994, p.17)

Trataremos sobre a Matemática Discreta, ramo da matemática do qual a Análise 

Combinatória faz parte e que é abordada neste trabalho. Descreveremos o que é 

Matemática Discreta, falaremos sobre sua importância, sua forma de ensino e de quando se 

deu sua inserção no currículo da matemática escolar.

Suponha que apresentássemos aos alunos o seguinte problema: “Quantos números 

de dois algarismos distintos podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9?” 

O objetivo do problema é determinar a quantidade de números formados com os 

algarismos dados. Os alunos poderiam iniciar sua resolução, por exemplo, do seguinte 
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modo: começando com o algarismo 1 para a dezena, teríamos como algarismo das 

unidades o 2,3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 então temos 8 números; começando com o algarismo 2, 

temos também 8 números, seguindo o mesmo raciocínio temos o total de 72 números.

E se um aluno respondesse: “encontrei 71 números e meio!” Seria possível? 

Sabemos que não, pois estamos tratando de entes discretos, ou seja, objetos separados 

(descontínuos), consistindo de partes distintas. Estamos trabalhando com conjunto finito de 

números, então seria absurdo considerar que um aluno encontrasse 71 números e meio.

O professor poderia comentar, por exemplo, sobre a tela de uma televisão ou um 

computador, que são formados por milhares de linhas e colunas (matriz) definindo muitos 

pontos e que não formam um conjunto contínuo.

As situações acima retratam exemplos da Matemática Discreta. Seu estudo tem 

destaque na área da informática. Temos que o computador é uma estrutura finita, e muitas 

das suas propriedades podem ser entendidas dentro do universo da Matemática Discreta.

Mas o que é Matemática Discreta?

No livro Discrete Mathematics across the Curriculum, k-2,  1991 Yearbook, 

Margaret J. Kenney e Christian R. Hirsch (NCTM), apresentam, em seus capítulos,

relevâncias sobre a Matemática Discreta tais como: por que é importante; o que consta

sobre ela nos vários níveis escolares; onde aparece no currículo; e algumas idéias sobre seu 

ensino. Atende às recomendações apresentadas nos Standards, tais como: Matemática 

Discreta permite fazer conexões matemáticas; Matemática Discreta proporciona um 

conjunto de resoluções de problemas com aplicações no mundo real; Matemática Discreta 

aproveita-se de cenários tecnológicos; Matemática Discreta promove pensamento crítico e 

raciocínio matemático.

No capítulo 1, Dossey define a Matemática Discreta como a Matemática de nosso 

tempo dizendo que ela é um ramo da matemática que cresceu rapidamente em importância 

na década passada. Este crescimento é devido em grande parte às muitas aplicações de seus 

princípios em negócios e para seus vínculos próximos à ciência da computação. Os 

teoremas e as estratégias de resolução de problemas centrais à matemática discreta, 

combinados com o aumento crescente computacional dos computadores, abriram áreas de 

investigação e aplicações inteiramente novas. Entretanto, cidadãos comuns, e muitos 

professores de matemática, nunca ouviram falar sobre matemática discreta. O que é isso, 

perguntam?

O dicionário define discreto como “distinto de outros; separado; consistindo de 
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partes distintas; descontínuas”. Matemática discreta, então, envolve o estudo de objetos e 

idéias que podem ser divididas em partes “separadas” ou “descontínuas”. Então 

Matemática Discreta pode ser contrastada com a noção clássica de matemática contínua,

que é a matemática subjacente à maioria da álgebra e do cálculo. Esses dois tópicos 

tipicamente usam números reais ou complexos como um domínio para suas funções. A 

Matemática Discreta, por contraste, é necessária para a investigação de cenários onde as 

funções são definidas sobre conjuntos de números discretos ou finitos tais como partes dos 

inteiros positivos.

Na Matemática Discreta há uma grande quantidade de idéias relacionadas. Por 

exemplo o Princípio de Contagem, arranjos de objetos discretos (permutações, 

combinações, seleções), outros princípios de contagem (princípio de inclusão/exclusão, o 

princípio da casa dos pombos); algumas idéias básicas e úteis da teoria dos conjuntos 

(união e interseção); o estudo de estruturas discretas (rede de comunicação e grafos).

Os problemas de Matemática Discreta podem ser classificados em três amplas 

categorias: 1ª) Problemas de existência: tratam de saber se um problema dado tem uma 

solução ou não; 2ª) Problemas de contagem: investigam quantas soluções podem existir em

problemas com soluções conhecidas e 3ª) Problemas de otimização: focalizam encontrar 

uma melhor solução para um problema particular.

 Análise Combinatória

 Análise Combinatória é considerada um tópico difícil de ser abordado na sala de 

aula, pois geralmente é trabalhada através de “fórmula-aplicação”, deixando lacunas na 

compreensão dos conceitos de arranjo, permutação e combinação.

       O modo como o professor trabalha com a Análise Combinatória interfere diretamente 

na aprendizagem do aluno. Adotar uma metodologia que permita a participação do aluno 

na construção desses conceitos pode contribuir para uma compreensão mais significativa, 

considerando o dar sentido à matemática e, também, levando em conta o cotidiano do 

aluno ao trabalhar com problemas contextualizados. Assim, o papel do professor é 

fundamental para que isso se efetive. Desse modo, exige do professor planejar, 

explicitando devidamente os objetivos de cada aula, as estratégias e os procedimentos na 

resolução de problemas dados e fazendo uso de critérios de avaliação.

       Em geral numa aula tradicional, alunos procuram identificar a fórmula correta para 

arranjo, permutação ou combinação ao resolver um problema. Isso ocorre por eles não 
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terem participado da construção desses conceitos, apenas o resolveram de modo mecânico.

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

       Faz-se necessário então um estudo que explore os conceitos primitivos da Análise 

Combinatória, o Princípio Fundamental da Contagem ou os Princípio Multiplicativo e  

Aditivo, trabalhando de modo intuitivo com o aluno, descrevendo os casos possíveis, 

formando agrupamentos e contando-os, utilizando técnicas de contagem com o auxílio da 

árvore de possibilidades ou tabelas de dupla entrada. “Uma análise adequada dos processos 

de formação de agrupamentos, pelos alunos, evitará defeitos freqüentes entre os iniciantes, 

decorrente da tendência de adivinhar a resposta ou o processo de contagem” (Proposta 

Curricular, 1992, p.83)  (1ªed.1986)

       Resolvendo os problemas com esse enfoque, dando-se o tempo necessário, deve se

levar o aluno à sistematização da contagem bem como à sistematização dos conceitos de 

arranjo, permutação e combinação. Os problemas iniciais devem ser elaborados com 

poucos elementos, através da solução intuitiva e da contagem direta, para destacar quantas 

e quais são as possibilidades neste tipo de abordagem. Os alunos poderão observar que a

contagem direta é impraticável na maioria dos casos e constatarão que é preciso perceber 

certas regularidades para desenvolverem técnicas de contagem apropriadas, que 

generalizem as soluções. Os alunos perceberão que, ao contar ou fazer os agrupamentos

através das técnicas de contagem, estes se diferenciam pela ordem e/ou natureza dos 

elementos dados no problema.

Técnicas de contagem é um tópico fundamental em Matemática 
Discreta e tem aplicações direta como ferramentas na resolução de 
problema geral. Pensar sob um ponto de vista combinatório requer que 
os alunos explorem criativamente os aspectos estruturais de uma 
situação problema, com o desejo de reduzi-lo a cada caso mais 
simples ou a um problema previamente resolvido. Como resultado, 
muitas possibilidades de solução são analisadas sistematicamente, e 
um conhecimento útil é ganho a partir de certas tentativas corretas e 
incorretas. O processo geral é o raciocínio combinatório ou “a arte de 
contar sem contar” (Townsend 1987, apud Johnson, 1991, p.128)

       Analisando as técnicas de contagem com relação aos agrupamentos envolvidos nas 

situações-problema, bem como o processo de formação dos agrupamentos, os alunos 
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estarão preparados para sistematizar os conceitos envolvidos na Análise Combinatória e 

entender a necessidade do uso de fórmulas, chegando à solução de forma mais rápida, 

quando o número de elementos envolvidos nos agrupamentos for grande. 

       Desse modo, a Análise Combinatória está relacionada essencialmente com o processo 

de contagem de um número de elementos de um conjunto, sem que haja a necessidade de 

enumerá-los.

       Nesse sentido, Roxo et al (1944) descrevem:

Denomina-se análise combinatória ao estudo da formação, contagem e 
propriedades dos agrupamentos que podem constituir-se, segundo 
determinados critérios, com os objetos de uma coleção. Esses 
agrupamentos distinguem-se, fundamentalmente, em três espécies: 
arranjos, permutações e combinações, e podem ser formados de 
objetos distintos ou repetidos. (p.81)

           Analisando os livros didáticos, percebe-se que a maioria apresenta o conteúdo de 

Análise Combinatória dando ênfase à utilização de fórmulas, sem a preocupação da 

dedução das mesmas. O que não ocorre no livro de Trotta et al (1979), que apresenta o 

conteúdo iniciando com a resolução de problemas de modo que o aluno desenvolva o 

raciocínio combinatório partindo de processos de contagem. Posteriormente a esse 

primeiro contato, são apresentadas as definições de arranjo, permutação e combinação. Os 

arranjos são definidos como seqüências de elementos; as permutações são apresentadas 

como um caso particular de arranjos sem repetição e as combinações são definidas como 

subconjuntos de um conjunto dado.

      Análise dos livros didáticos em ordem cronológica

No livro Exame de Textos: Análise de livros de Matemática para o Ensino Médio 

(2001), organizado por Elon, são utilizados alguns critérios para a análise de doze coleções 

de livros didáticos do Ensino Médio: conceituação (erros, excesso de formalismo, 

linguagem inadequada, imprecisão, obscuridade, confusão de conceitos, conexões); 

manipulação; aplicação; qualidade didática; adequação do livro à realidade atual e papel 

educativo da avaliação. Baseado nesse livro, estabelecemos alguns critérios para analisar 

livros didáticos com o objetivo de saber como a Análise Combinatória é abordada nesses 

livros. Os critérios para análise foram: 1) Se partem ou não de problemas; 2) O livro 

didático permite um trabalho colaborativo com os alunos?; 3) Formalização dos conceitos 

de Análise Combinatória se dá no início, durante a resolução do problema ou depois do 

problema resolvido?; 4) É um dos recursos didáticos que contribui para o trabalho do 

professor em sala de aula? 
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Livros analisados: Décadas de 40, 50 e 60: Matemática 2º ciclo – 2ª série (1944),

Euclides Roxo, Roberto Peixoto, Haroldo Cunha, Dacorso Netto; Matemática – 2ª série 

colegial (1956), Edison Farah, Benedito Castrucci; Matemática – curso colegial – vol II 

(1964), School Mathematics Study Group. Década de 70: Matemática para o 2º ano 

colegial (1975), Ary Quintella; Prelúdio à Análise Combinatória (1975), Arago de C. 

Bachx, Luiz M. B. Poppe, Raymundo N. O. Tavares; Matemática Aplicada: 2, 2º grau 

(1979), Fernando Trotta, Luiz Márcio Pereira Imenes, José Jakubovic. Década de 90:

Análise Combinatória e Probabilidade (1991), Augusto César de Oliveira Morgado et al; 

Fundamentos da Matemática Elementar: combinatória/probabilidade (1993), Samuel 

Hazzan; A Matemática no Ensino Médio vol.2 (1998), Elon Lages Lima et al; Matemática 

(volume único) (1999),      Manoel Paiva. Anos 2000: Precalculus with limits: a graphing 

approach 3ªed.(2001), Larson, Ron; Hostetler, Robert P.; Edwards, Bruce H.; Matemática 

(2004), Luiz Roberto Dante. Os livros apresentam uma abordagem centrada no professor e 

não no aluno

 Resolução de Problemas

Problemas matemáticos, do tipo que são encontrados na história antiga: egípcia, 

chinesa e grega, são apresentados em livros-texto de matemática nos séculos XIX e XX 

com a mesma ênfase. A idéia é a mesma. Alguém cria um problema, resolve-o, apresenta 

sua solução e oferece aos outros uma lista de problemas do mesmo tipo para serem 

resolvidos da mesma forma. Assim não se exige do aluno criar estratégias para a resolução 

do problema, o aluno “aprende” mecanicamente o que lhe é “ensinado”, não aprende a 

pensar, não raciocina.

Resolver problemas sempre foi um desafio para alunos e professores, devido aos 

métodos enfatizarem a repetição e a mecanização da resolução de problemas. Embora as 

reformas de ensino propostas no século XX: o ensino de matemática por repetição, o 

ensino de matemática com compreensão, a Matemática Moderna e a Resolução de 

Problemas, tenham proposto novos rumos de trabalho mais produtivo, o professor, nunca 

chamado a participar delas, mostra-se, na hora da aplicação, não preparado para empregá-

las.

As primeiras pesquisas sobre o Ensino de Matemática através da Resolução de 

Problemas iniciou-se sob a influência de George Polya (Universidade de Stanford-EUA), 

que propõe, no livro A Arte de Resolver Problemas (1994) 1ª ed. em 1945, um método em 

quatro etapas para a resolução de problemas: 1º) compreender o problema, 2º) elaborar 
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um plano, 3º) executar o plano, 4º) fazer o retrospecto ou verificação da solução do 

problema original. Desenvolve um processo heurístico ao longo da resolução de 

problemas. Alan H. Schoenfeld apresentou, a partir de 1978, trabalhos semelhantes ao de 

Polya.

Mas o trabalho desses autores procura fixar algumas regras, apresentando 

estratégias que podem levar à solução do problema. Este não é o enfoque dado à nossa 

pesquisa, pois, nela, pretendemos ensinar matemática através da resolução de problemas.

Desde os anos 80, a orientação de Polya faz parte da discussão da comunidade 

brasileira de Educação Matemática. A proposta de Resolução de Problemas passou por 

várias modificações, sendo que o NCTM (Conselho Nacional de Professores de 

Matemática), entidade norte-americana, apresentou um documento “An Agenda for 

Action” (Uma Agenda para Ação), recomendando que os professores de Matemática 

deveriam criar situações nas salas de aula onde a Resolução de Problemas pudesse 

desabrochar.

Na década de 90, assume-se a Resolução de Problemas como um ponto de partida e 

um meio de se ensinar Matemática, sendo o problema um ponto de partida e o 

desencadeador ou gerador do processo de construção do conhecimento. Para Dante, 

"problema é qualquer situação que exija o pensar do indivíduo para “solucioná-la”(apud 

Rodrigues, 1992, p.27). Ampliamos essa colocação dizendo que é muito importante, 

também, que o indivíduo esteja interessado em resolvê-lo.

O trabalho de Mendonça, (1993), apresenta três interpretações para a Resolução de 

Problemas: 1) como um objetivo, significa que se ensina Matemática para resolver 

problemas, Resolução de Problemas é a meta final, 2) como um processo, significa que a 

Resolução de Problemas é um meio para desenvolver o potencial heurístico do aluno, 

dirige-se ao desempenho do indivíduo como resolvedor, ou 3) como um ponto de partida, 

significa olhar o problema como um elemento que pode disparar um processo de 

construção do conhecimento matemático.

Já no trabalho de Gazire (1988) são apresentadas perspectivas em Educação 

Matemática para a Resolução de Problemas: 1) um novo conteúdo, 2) aplicação do 

conteúdo, e 3) um meio de se Ensinar Matemática. Nossa pesquisa se identifica com a 

última perspectiva: Resolução de Problemas como um meio de se ensinar Matemática, 

sendo o problema o gerador do processo de ensino-aprendizagem. Gazire apresenta a 

principal característica dessa perspectiva: “Se todo conteúdo a ser aprendido for iniciado 
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numa situação de aprendizagem, através de um problema desafio, ocorrerá uma construção 

interiorizada do conhecimento a ser adquirido” (Gazire, 1988, p.124)

Nos PCN (1999) a Resolução de Problemas está presente como um caminho para o 

ensino de Matemática, identificando com o enfoque pretendido nesta pesquisa.

A metodologia de ensino de Matemática através da Resolução de Problemas tem 

por meta ajudar os alunos a se tornarem investigadores diante de uma situação desafiadora, 

um problema, de forma a compreender e questionar os conceitos de que irão necessitar. O 

papel do professor muda de “comunicador de conhecimento” para o de observador, 

organizador, consultor, mediador, controlador, incentivador da aprendizagem. Sendo 

assim, exige-se bastante do professor, “... o professor terá que enfrentar situações 

inesperadas em sala de aula e, em algumas oportunidades, deverá alterar aquilo que tinha 

planejado, ainda mais, terá que estar atento às dificuldades, apresentadas pelos alunos...” 

(RODRIGUES, 1992, p.29).

4ª atividade: Levantar questões específicas ou fazer uma conjectura baseada na razão

Romberg considera essa atividade o passo-chave da pesquisa porque uma grande 

quantidade de perguntas possíveis aparece ao examinar-se um fenômeno particular, e 

decidir que perguntas examinar não é fácil (2007, p.100). O autor diz que as perguntas 

podem assumir uma das seguintes formas: caráter descritivo: quando orientadas no 

passado, questiona-se “Como as coisas chegaram a ser desta maneira?”e quando orientadas 

no presente, “Qual é a condição das coisas?”; caráter preditivo: quando orientadas no 

futuro, “O que acontecerá se eu fizer o seguinte?”

Romberg prefere as conjecturas às perguntas, as conjecturas estão baseadas em 

algumas relações entre as variáveis que caracterizam o fenômeno e nas idéias sobre 

aquelas variáveis-chave e suas relações com o esboçado no modelo (2007, p.100).

Diante do Fenômeno de Interesse e a preocupação com o ensino de Análise 

Combinatória, que desafia alunos e professores diante à dificuldade em trabalhá-la em sala 

de aula, temos algumas perguntas que nortearão a pesquisa:

- Como trabalhar com a Análise Combinatória através da metodologia de ensino-

aprendizagem-avaliação de Matemática através da Resolução de Problemas?

- Qual seria a contribuição da metodologia de ensino-aprendizagem-avaliação de 

Matemática através da resolução de problemas na abordagem da Análise 

Combinatória?

- Como se mostra a formação dos conceitos de Análise Combinatória adotando a 
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resolução de problemas como metodologia de ensino?

2ºbloco: Como resolver o problema levantado

5ª atividade: Selecionar uma estratégia geral de pesquisa. 

Nesta atividade, o pesquisador deve decidir o que fazer para responder as questões 

que foram levantadas, ou seja, que métodos serão utilizados. Romberg diz que as 

estratégias selecionadas estão relacionadas às questões ou conjecturas que seleciona da 

visão de mundo, do modelo preliminar e da conjectura que se faz sobre a evidência 

necessária. 

De posse do problema instalado para a pesquisa, o que segue é resolvê-lo. Como 

esse problema depende de muitos passos para chegar à solução, serão criadas além de uma 

estratégia geral, tantas estratégias auxiliares quantas sejam as variáveis do modelo 

modificado. Para cada estratégia selecionada há um correspondente procedimento a ser 

selecionado. Assim, haverá um Procedimento Geral e tantos procedimentos auxiliares 

necessários às estratégias selecionadas.

6ª atividade: Selecionar um procedimento geral para a pesquisa. 

Esta atividade mostra como fazer para coletar os dados, como selecionar uma 

amostra, como coletar uma informação (entrevista, pergunta, observação, teste), como 

organizar a informação uma vez que ela tenha sido coletada, e assim por diante. (2007, 

p.102)

5ª atividade. Selecionar Estratégias de 
Pesquisa

6ª atividade. Selecionar Procedimentos de 
Pesquisa

Estratégia Geral (EG): Criar um Projeto
para ser aplicado na sala de aula.

Procedimento Geral (PG): A criação do 
Projeto

E1: Descrever como é a escola definida 
para a realização da pesquisa

P1: Descrição da escola (documentos)

 E2: Falar sobre a pesquisa pretendida para a 
coordenação e direção da escola 
direcionando ao uso de uma metodologia 
alternativa.

P2: Conversar com a Coordenação e Direção
 da escola sobre a pesquisa pretendida.

E3: Apresentar para a direção e
coordenação a metodologia a ser adotada
 para a sala de aula

P3: Explicitar para a Coordenação e Direção
a metodologia a ser adotada para a sala de
 aula.

 E4: Obter a proposta pedagógica da Escola 
da Secretaria da Educação visando a análise
 do conteúdo programático do Ensino Médio 

 P4: Analisar a proposta pedagógica e seu
 conteúdo programático. 
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E5: Identificar e analisar o tópico 
matemático A.C. nos documentos da escola.

P5: Descrever a análise do tópico A.C.
 encontrado nos documentos da escola.

E6: Elaborar um termo de compromisso 
com os alunos.

P6: Elaboração do termo de compromisso
 juntamente com os alunos.

E7: Selecionar problemas para desenvolver
 a A.C., utilizando a metodologia de
 trabalho adotada.

P7: Organização dos problemas selecionados
 para trabalhar com a metodologia adotada.

Posto o Procedimento Geral em ação, coletam-se as informações e tiram-se as 

evidências relevantes para o trabalho. Parte-se então para o terceiro bloco proposto por 

Romberg, que é dar sentido às informações coletadas e relatar resultados para outros.

3ºbloco: Dar sentido às informações coletadas e relatar os resultados para outros.

7ª atividade: Coletar informações. 

Quando colocamos os procedimentos em ação, obtêm-se informações que serão 

necessárias para responder às perguntas ou conjecturas levantadas. Os procedimentos 

podem ser totalmente planejados ou serem redefinidos durante a coleta, dependendo de 

como se conduz a pesquisa.

8ª atividade: Interpretar as informações coletadas. 

Nesta atividade as informações coletadas são selecionadas, organizadas e 

interpretadas. O pesquisador pode utilizar os métodos quantitativos, onde se atribui 

números às informações e os métodos qualitativos, quando os números não forem 

utilizados. Dentre as informações coletadas, parte delas é relevante, parte é irrelevante e 

parte não é compreensível, cabe ao pesquisador selecionar aquelas que são importantes 

para a pesquisa e que ajudam responder às perguntas ou conjecturas levantadas. Romberg 

ressalta que tentar encontrar informação importante dentre todas que estejam disponíveis 

é uma arte na qual certas pessoas são melhores do que outras.(2007, p.103)

9ª atividade: Transmitir os resultados para outros. 

Romberg fala da importância de relatar aos outros membros de pesquisa sobre uma 

investigação terminada e buscar seus comentários e críticas. Além dessa responsabilidade, 

é importante que o pesquisador situe sua visão de mundo, pois as descobertas são 

interpretadas segundo essa visão, senão os leitores usarão suas próprias noções para 

interpretar o estudo.

10ª atividade: Antecipar ação de outros. 

Os pesquisadores tentam situar cada estudo em uma cadeia de investigações. 

Coisas que vieram antes e coisas que vêm após qualquer particular estudo são 
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importantes. (2007, p.103)

O pesquisador nesse passo está interessado no que acontecerá depois e deveria 

antecipar ações posteriores. Desse modo, membros de uma comunidade discutem idéias 

entre si, dão sugestões de novos passos, modificações de estudos anteriores, elaboração de 

propostas, etc.

“Onde estou na pesquisa?”

3ºbloco: Dar sentido às informações coletadas e relatar os resultados para outros.

7: Ganhar Evidências

8: Interpretar as Evidências

9: Relatar Resultados

10: Antecipar as Ações dos Outros

Assim, o objetivo central desta pesquisa é apresentar uma proposta de trabalho para 

abordar Análise Combinatória em sala de aula, utilizando a Metodologia de Ensino-

Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de Problemas. Constituem-

se como objetivos específicos: verificar a necessidade de um trabalho de investigação sem 

depender de fórmulas previamente determinadas; discutir conceitos de Análise 

Combinatória através da resolução de problemas; explorar situações-problema, numa 

abordagem do cotidiano em sala de aula, visando à construção desses conceitos pelos 

próprios alunos, como co-construtores desse conhecimento sob a guia do professor.
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