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“ Ler significa reler e compreender, interpretar.
Cada um lê com os olhos que tem. E interpreta
A partir de onde os pés pisam.

Todo ponto de vista é a vista de um ponto.
Para entender como alguém lê é necessário saber
como  são seus olhos e qual é a sua visão de mundo.
Isso faz da leitura sempre uma releitura.

A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam.
Para compreender, é essencial conhecer o
lugar social de quem olha. Vale dizer: como
alguém vive, com quem convive, que
experiências tem, em que trabalha, que desejos
alimenta, como assume os dramas da vida e da
morte e que esperanças o animam. Isso faz da
compreensão sempre uma interpretação”.

(Leonardo Boff, 1997)
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RESUMO

No desenvolvimento desta pesquisa procuramos estudar e analisar os
instrumentos disponíveis para o professor de Matemática ensinar Combinatória no
Ensino Fundamental por processo de Modelagem, bem como seus
conhecimentos sobre o objeto matemático em jogo. A pesquisa foi desenvolvida
junto à professores da Ensino fundamental e Médio da rede pública de ensino,
participantes do projeto de formação continuada no correr do ano de 2002 pelo
convênio PUC-SP/SEE. Neste sentido, analisamos os Parâmetros Curriculares
Nacionais de Matemática do Ensino Fundamental, a Proposta Curricular para o
Ensino da Matemática do Estado de São Paulo – 1o grau,  e duas coleções de
livros didáticos adotados atualmente por professores da rede pública. A seguir na
análise dos questionários, sobretudo  no questionário 2 se desenvolveu numa
perspectiva qualitativa. Para tanto, utilizou-se de cinco questões, das quais três
delas foram aplicadas na pesquisa realizada por ESTEVES (2001) e seus
resultados validados por nós. Com os dados obtidos pudemos constatar
dificuldades de ; estabelecer um procedimento sistemático, justificar as respostas,
não uso ou pouco uso de representações e dificuldades para reconhecer na
formação dos agrupamentos se a ordem é relevante ou não. Finalizando, foram
feitas algumas considerações sobre a pesquisa aqui desenvolvida e sugestões
para pesquisas futuras.

Palavras-Chave: Raciocínio Combinatório, Modelagem, Princípio Multiplicativo,
Formação de Professores, Escolhas Didáticas.



ABSTRACT

In the development of this researth we tried to study and analyze the available
instruments for the Mathematics professor to teach Combinatory in the
Fundamental Education for process of Modeling, as well as their knowledge on the
mathematical object in game. The researth was developed close to teachers of
Fundamental and Secundary Education of the public school, participants of the
project of continuous formation in the course of year 2002 for the agreement
PUC-SP/SEE. In this direction, we analyzed the Mathematics Parameters National
Curriculum (PCN-EF) of Fundamental Education, the Curriculum for Matematics
Teathing of São Paulo – 1th level, and two collections of didactic books adopted
now by teachers of the public school. To follow in the analysis of the
questionnaires, above all in questionnaire 2, it grew in a qualitative perspective.
For that, it was used five questions, of the whith three of them were applied in the
research accomplished by ESTEVES (2001) and their results validated by us. With
the obtained data we could verify difficulties of establishing a systematic
procedure, to formation of the groupings if the order is relevant or not. Concluiding,
some considerations were made here about the research developed and given
suggestions for future researches.

Key-words: Combinatory Reasoning, Modelling, Multiplicative principle, Formation
of teachers, Didactic Choices.
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Capítulo 1

1 APRESENTAÇÃO, PROBLEMÁTICA E PROCEDIMENTOS

METODOLÓGICOS.

1.1   INTRODUÇÃO.

Este capítulo é composto por quatro tópicos que serão explicados abaixo:

(i)     Apresentação e descrição da dissertação;

             (ii)    Minha motivação para  estudar o  Ensino da Combinatória no Ensino

Fundamental;

(iii) Resultados de pesquisas anteriores relacionadas a nossa pesquisa;

(iv) Explicitação da questão de pesquisa e os procedimentos

metodológicos que utilizaremos para respondê-la.

1.2 APRESENTAÇÃO.

Neste capítulo, apresentaremos nossa motivação, problemática e os

procedimentos metodológicos, bem como o objetivo deste trabalho.

O capítulo II traz um breve estudo sobre o que entendemos por

modelagem, com o objetivo de adaptar uma proposta sobre ensino de

Probabilidades desenvolvida inicialmente na França, procurando adapta-la para o

ensino da Combinatória no Ensino Fundamental brasileiro. Os questionários,

aplicados a professores participantes do curso de formação continuada, buscam

identificar suas concepções sobre modelagem como ferramenta para o ensino da

Combinatória.

No capítulo III faremos um estudo sob dois pontos de vista, didático e

matemático, dos dois princípios básicos da Combinatória : O Princípio

Multiplicativo e o Princípio da Inclusão-Exclusão.

No capítulo IV apresentaremos a idéia teórica de Transposição Didática

de Yves Chevallard, um dos elementos da Didática da Matemática Francesa que

embasaram o desenvolvimento desta pesquisa. A seguir faremos uma análise de

como a Combinatória é desenvolvida  atualmente no Ensino Fundamental. Para
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esse estudo  analisaremos a Proposta Curricular para o Ensino da Matemática no

Estado de São Paulo 1o Grau, os Parâmetros Curriculares Nacionais de

Matemática do Ensino Fundamental e duas coleções de livros didáticos. Estas

análises buscarão responder como os professores de Matemática estão sendo

subsidiados por materiais institucionais de ensino para o trabalho com alunos do

Ensino Fundamental no desenvolvimento do raciocínio combinatório.

O capítulo V é dedicado à análise do Questionário 1 no qual estamos

interessados, em linhas gerais, em caracterizar os professores sujeitos de nossa

pesquisa.

No capítulo VI faremos uma análise a priori do Questionário 2, a descrição

da aplicação e a análise a posteriori (resultados).

No capítulo VII, apresentaremos as conclusões e sugestões para futuras

pesquisas sobre ensino e aprendizagem da Combinatória.

1.3 MOTIVAÇÃO, PROBLEMÁTICA E PROCEDIMENTOS

METODOLÓGICOS.

Depois de oito anos exercendo a profissão de professor de Matemática,

nos diversos níveis de ensino (fundamental, médio e superior) e após a realização

de diversos cursos de atualização e extensão em Matemática, alguns

questionamentos começaram a se tornar freqüente em minha prática docente.

Durante conversa com outros professores de Matemática, na escola municipal em

que estava lecionando na época, discutíamos alternativas para o ensino  da

Combinatória desde o Ensino Fundamental (para os alunos do supletivo no

período noturno). Segundo alguns colegas professores, ensinar um conteúdo tão

“complicado”  aos alunos do supletivo do Ensino Fundamental  era  um “absurdo”,

e adequado somente para  alunos do  Ensino Médio. Assim, procurando

aprofundar minhas reflexões, fui motivado a desenvolver um  projeto de pesquisa

que envolvesse particularmente o ensino da Combinatória e a formação

continuada de professores para o Ensino Fundamental.

No desenvolvimento desta pesquisa de mestrado pretenderemos analisar

e estudar os instrumentos disponíveis para o professor trabalhar com a introdução

do raciocínio combinatório no Ensino Fundamental por processo de modelagem.
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Procuramos também identificar suas concepções sobre o objeto matemático em

jogo.

Na busca de pesquisas realizadas nesta área encontramos no Brasil, três

dissertações de mestrado, que por coincidência ou não, são frutos de três

renomadas instituições com tradição no  ensino e pesquisa em Educação

Matemática;  PUC-SP, USP e UNICAMP.

A primeira dissertação que encontramos, foi desenvolvida por ESTEVES

(2001) procurou estudar a aquisição e o desenvolvimento dos conceitos

combinatórios em adolescentes que cursavam a 8ª série do Ensino Fundamental.

Aplicou-se uma seqüência de ensino composta de situações–problema que se

aproximavam da realidade dos alunos. Com outro grupo de alunos (alunos do

segundo ano do Ensino Médio), chamado grupo de referência, seguiu-se uma

abordagem tradicional de ensino e a utilização do livro didático.

Esta investigação centrou-se na questão: “Em função do ensino oferecido,

os sujeitos demonstram progresso verificável no que tange ao campo conceitual

considerado?” E como questão derivada e operacional: “Tal evolução se

diferencia daquela observada no grupo de referência?”

Os resultados obtidos nesta pesquisa centraram-se nas dificuldades

encontradas pelos alunos. As mais freqüentes foram:

•  Falta de um procedimento recursivo;

•  Resposta  errônea injustificada;

•  Não uso da árvore de possibilidades ou uso inadequado;

•  Nos problemas de permutação e arranjo, a interpretação da palavra

distribuir como dividir;

•  Confusão sobre a relevância da ordem em problemas de agrupamentos de

p elementos.

Esta dissertação nos auxiliou por tratar o raciocínio combinatório sob três

aspectos: psicológico, educacional e matemático. Também na fase de elaboração

do questionário de nossa pesquisa, encontramos na seqüência de ensino,

construída para o grupo experimental, dois problemas que foram adaptados e

incluídos em nosso questionário 2. Identificaremos estas questões no capítulo 6,

no qual estudaremos este questionário.



4

A segunda dissertação encontrada, foi elaborada por STURM  (1999) e

procurou analisar uma proposta  de ensino de Análise Combinatória  e seu

desenvolvimento em sala de aula, além de identificar as possibilidades e limites

com relação ao ensino e a aprendizagem da proposta.

Esta análise se desenvolveu numa perspectiva qualitativa, em que o

pesquisador analisou sua própria prática pedagógica, utilizando o “Diário” como

principal instrumento de registro e coleta de dados.

O desenvolvimento da proposta de ensino da Análise Combinatória foi

norteada pela seguinte questão de pesquisa: Investigar as possibilidades

pedagógicas de um ensino de Análise Combinatória sob uma abordagem

alternativa.

Um dos aspectos positivos desta proposta de ensino foram o uso do

princípio multiplicativo pelos alunos, uma vez que eles parecem ter compreendido

a potencialidade e as aplicações desta estratégia.

Em suas conclusões, o autor faz uma reflexão acerca dos estudos que

poderiam ser mais aprofundados e das limitações no desenvolvimento da

proposta.

A leitura desta dissertação de mestrado nos auxiliou demais em nossa

pesquisa por apresentar uma rica bibliografia comentada, sob diferente aspectos:

matemático, psicológico e pedagógico. E se constituiu também  num elemento

motivador para nossa pesquisa, pois nas considerações finais o autor relata que :

 A maioria da bibliografia relativa ao tema tem o seu foco no aluno. Mesmo os textos
destinados ao professor discutem a Análise Combinatória em si ou propõem sugestões
de ensino, sem colocar-se na posição do professor. Os textos não trazem a tona o
pensamento do professor, sua relação com o tema, suas concepções, sua visão sobre a
importância da Análise Combinatória. A importância de estudos deste tipo pode se
revelar na possibilidade de dialogar com os professores que vem buscando alternativas
para seu trabalho (STURM, 1999 p.86).

Daí nossa opção por desenvolver uma pesquisa centrada na formação

continuada de professores o que nos fez sentir a necessidade de discutir o tema

Análise Combinatória e seu ensino.

A terceira dissertação que analisamos, elaborada por ROCHA (2002)

procurou investigar um processo de resolução de problemas de Análise

Combinatória apoiando-se essencialmente na aplicação do princípio multiplicativo.
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Este processo de resolução de problemas centrou-se na análise de

evolução do aprendizado dos alunos em relação à resolução de problemas de

Análise Combinatória, baseando-se em pressupostos construtivistas. A pesquisa

seguiu uma abordagem qualitativa de estudo de casos, desenvolvida junto a

alunos do ensino médio das redes pública e particular de ensino, onde a

pesquisadora atuava como professora destes alunos.

O método proposto foi dividido em 5 etapas : atividades significativas, que

procuraram possibilitar aos alunos, através dos princípios básicos de contagem,

resolver problemas de Análise Combinatória buscando a compreensão dos

conceitos de Arranjo, Permutação e Combinação.

Os resultados da aplicação do método tendo como referência as

interfaces: relação aluno–conteúdo,  interação professor–aluno e as contribuições

do princípio multiplicativo na resolução de problemas de Análise Combinatória

foram:

•  permitir aos alunos interagirem com o conteúdo de forma integradora;

•  observar o professor como um mediador entre o aluno e os enunciados;

•  poder propor a implementação do ensino da Análise Combinatória de forma

produtiva e satisfatória.

A partir deste contexto formulamos a seguinte questão que norteará o

desenvolvimento desta pesquisa.”

“Como o professor de Matemática está instrumentalizado para

ensinar Combinatória no Ensino Fundamental ?” Quais as concepções do

professor que influenciam sua prática pedagógica e como uma formação

continuada pode alterar ou reforçar estas concepções?

Para responder esta questão faremos um estudo inicial da Transposição

Didática da Análise Combinatória para o Ensino Fundamental que englobará a

análise da Proposta Curricular do Estado de São Paulo para o Ensino de

Matemática, Parâmetros Curriculares  Nacionais do Ensino Fundamental, análise

de alguns livros didáticos e por fim, análise dos questionários respondidos por

professores da rede pública do ensino paulista, participantes de um  projeto de

formação continuada desenvolvido pelo convênio PUC-SP/SEE no decorrer do

ano de 2002.

Com a análise dos documentos oficiais e livros didáticos estaremos

verificando como os professores do Ensino Fundamental estão sendo subsidiados
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pelos materiais institucionais para o trabalho que estamos objetivando

desenvolver.

Com a análise dos questionários respondidos estaremos interessados em

linhas gerais, caracterizar os sujeitos de nossa pesquisa (professores) e

diagnosticar suas concepções, inferindo à partir de respostas que ele dará sobre

estratégias de resolução de problemas, desenvolvidas por alunos “fictícios”. Esta

estratégia nos permitirá também construir inferências sobre o conhecimento

matemático destes professores, sem que estes se sintam avaliados( situação de

constrangimento profissional).
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Capítulo 2

2    O QUE ENTENDEMOS POR MODELAGEM

2.1 INTRODUÇÃO

Neste capítulo apresentaremos brevemente as primeiras reflexões sobre

modelagem para o ensino de Probabilidades ocorridas na França. A seguir

explicaremos o que entendemos por modelagem e suas etapas de

desenvolvimento utilizando o enfoque experimental realizado por COUTINHO

(2001), procurando  adapta-la  para a abordagem da Análise Combinatória no

Ensino Fundamental no Brasil.

2.2 MODELAGEM

Importantes e significativas reflexões sobre modelagem no ensino de

Probabilidades surgiram na Comissão Inter–IREM de Probabilidade e Estatística,

na França, com os pesquisadores Michel Henry e Brigitt Dantal (1997), que

propõem os seguintes passos para o ensino da Probabilidade no ensino

secundário francês, observando o enfoque recomendado nos novos currículos

daquele país:

1. Observação da realidade;

2. Descrição simplificada da realidade;

3. Construção de um modelo;

4. Trabalho matemático com o modelo;

5. Interpretação dos resultados com a realidade.

Estas etapas foram cuidadosamente analisadas e aplicadas em

COUTINHO (2001), na construção e aplicação de uma engenharia didática que

buscava a modelagem de situações aleatórias simples. O enfoque adotado pela

autora apresenta o processo de modelagem como:

um processo que é desencadeado pelo aluno quando lhe é solicitado o reconhecimento
de modelo probabilista que melhor representa a situação da realidade que ele estudar...
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...o uso da modelagem como instrumento de um processo de aprendizagem permite ao
aluno construir o significado do conceito que lhe é apresentado: cabe ao aluno
reconhecer e selecionar as características do fenômeno que são pertinentes ao modelo.
Com isto, este aluno estará apto a reconhecer estas características em outros
fenômenos passíveis de serem representados por um mesmo modelo. (COUTINHO,
2001, p.2)

Em nosso trabalho, como apresentamos no capítulo 1, procuraremos

diagnosticar as concepções dos professores sobre processo de modelagem

(segundo COUTINHO, 2001) como instrumento didático para o trabalho com a

Análise Combinatória.

A resolução de problemas por um processo de modelagem exige a

explicitação da mudança de domínios: Realidade, Pseudo-concreto e Teórico.

Reproduzimos abaixo o esquema proposto por COUTINHO (2001, p.66) que

ilustra a passagem entre estes domínios, tão necessária no desenrolar de um

processo de modelagem, conforme (GIRARD E PARZYSZ, 1998).

                                   Pensamento formal

                  Abstração

Ação

A seguir, precisaremos cada um destes domínios:

Domínio teórico
(representação Formal)

Domínio da realidade

(experiência concreta)

Domínio pseudo- concreto
(experiência mental)



9

No domínio da realidade, o aluno observa a situação real que se quer

modelar, manipula objetos em situação de experimentação, faz uma observação e

descrição em linguagem natural afim de colocar em evidência a interpretação da

evolução de um experimento reprodutível. É feita, então,  a análise do

experimento através da simplificação e abstração dos objetos do experimento real

passando-se então ao domínio pseudo-concreto.

O domínio pseudo-concreto foi introduzido por Michel Henry (Comissão

Inter-IREM de  Probabilidade a Estatística) da seguinte forma: “Podemos

apresentar um modelo por uma analogia aos objetos da realidade que foram

idealizados. Isto quer dizer que, em um vocabulário corrente, os objetos do

modelo são dotados de propriedades características bem definidas. Falaremos

então de modelos pseudo-concretos”. (HENRY,1997, p.79)

Neste domínio os alunos em situação de aprendizagem, constróem

representações a partir de observações da realidade, e trabalham com

experiência mental, isto é, abstraem sem no entanto formalizarem. Eles utilizam,

nesta experiência mental, as mesmas designações utilizadas na realização da

experiência concreta.

No domínio teórico, é feito a  representação do pensamento formal, ou

seja, o aluno faz uso da linguagem matemática para nomear objetos e manipular

propriedades,  finalmente validando o modelo escolhido.

Afim de que possamos compreender melhor o ensino via modelagem,

vamos explicá-lo através do seguinte exemplo: “Um grupo de nove alunos

universitários reúnem-se para estudar matemática uma vez por semana.  Antes

de iniciarem os estudos, todos cumprimentam-se com um aperto de mão.

Pergunta-se: Quantos foram  os cumprimentos ?”

No ensino com enfoque experimental, o professor pode:

Propor a três alunos que cumprimentem-se com um aperto de mão

concretamente e os demais alunos da sala observem a realização deste

experimento fazendo uma descrição  em linguagem natural do processo e os

resultados observados. Neste momento os alunos estão agindo no domínio da

realidade, isto é, estão realizando e/ou reproduzindo o experimento

concretamente. A seguir, o professor pode propor a mesma experiência para

quatro, cinco e por último, seis alunos, afim de que os alunos (observadores)

possam perceber algumas regularidades e estabilidade de algumas propriedades
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na reprodução do experimento. Os alunos são, neste momento, estimulados a

construírem conjecturas sobre o modelo matemático que melhor representa e

interpreta, ao menos localmente, esta situação da realidade.

Em um nível de raciocínio mais elaborado onde os alunos reconhecem a

configuração da experiência de referência1  a não adequação ao modelo “agrupar

n elementos tomando-os dois a dois, considerando a ordem da escolhas”. Ao

resolver este tipo de problema, os alunos podem fazê-lo no domínio pseudo-

concreto, sem a necessidade de reconhecer a representação formal Cn,2, os

alunos podem fazer a representação de nove pessoas fazendo uso da árvore de

possibilidades, de um diagrama, de tabelas, etc, sem a utilização de fórmulas ou

de uma linguagem matemática complexa. É importante ressaltar que nesta etapa

os alunos já operam com qualidades e relações e não mais com a realidade, ou

seja, já existe abstração, embora ainda utilizem as designações usadas na

experiência real. Isto é o que chamamos de estar agindo no domínio pseudo-

concreto.

Em nosso trabalho temos particular interesse pelo domínio pseudo–

concreto. Entendemos que seu papel didático  é induzir implicitamente o modelo

teórico aos alunos, pois neste nível de instrução os alunos não estão a vontade

para trabalhar com uma matemática formalizada conforme HENRY (1997). Assim,

consideramos que o trabalho no domínio pseudo–concreto facilita a passagem do

real para o modelo, pois ele abstrai as condições da situação que ele vai modelar.

E aproxima-o do domínio teórico já que ele ainda não tem as ferramentas

simbólicas matemáticas necessárias deste domínio. Ressaltamos ainda que as

atividades propostas no material distribuído no curso de formação continuada de

professores do Ensino Fundamental e Médio da rede pública de ensino do Estado

de São Paulo, realizado pelo convênio PUC-SP / SEE-SP, denominado

“Construindo sempre Matemática”, na fase presencial em maio de 2002,

favorecem o trabalho do professor com seus alunos neste domínio. Para

exemplificar  reproduzimos  abaixo um problema de contagem deste material:

(livro 6ª série, volume 3, p. 68):

                                                          
1 Experiência proposta durante as atividades e que vai servir como referência na identificação dos invariantes
de outras experiências de uma categoria (classes de equivalência).
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O que é um microcomputador?
Os microcomputadores surgiram nos anos 80 e são também conhecidos por PC, iniciais
das palavras inglesas “Personal Computer”. É um computador pequeno com as
seguintes peças básicas:
•  Um monitor;
•  Um microcomputador ou Unidade  Central de Processamento ou CPU, iniciais das
palavras “Central Processing Unit”. CPU é considerado o cérebro do computador, porque
lê e executa todas  as instruções do programa, ou seja, processa todas as informações.
É uma peça do tamanho de um selo postal, mas é tão importante que acabou dando
nome ao gabinete;
•  Teclado ou keyboard, que funciona de forma bem parecida com o teclado de uma
máquina de escrever. Possui teclas extras para funções especiais e um teclado
numérico, semelhante ao de uma calculadora. É o principal canal de interação entre o
usuário e o computador;
•  E o “mouse”.
A função dos primeiros computadores era realizar cálculos, por isso eles trabalhavam só
com números. Mais tarde, quando para cada número associou-se uma letra, processar
palavras, frases, nomes, endereços foi um pulo.
Hoje, outras informações, como imagens, sons, notas musicais, vídeos, animações, são
representadas sob forma numérica.

 Quando as informações são colocadas na linguagem do computador elas podem
assumir diversas formas, como gráficos e mapas, facilitando assim a nossa interpretação
dos dados.
Como os computadores trabalham com impulsos eletrônicos, sua linguagem é muito
diferente da nossa. Ela é chamada de linguagem binária, pois ele só compreende o que
é positivo e negativo, representado por 0 e 1.
A menor unidade de informação com que os computadores trabalham é um bit, que é
“Binary digit”. Cada bit é um sinal eletrônico, que só pode assumir dois valores: 0 ou 1.
Para representar uma informação que signifique alguma coisa, os computadores
dividem–na em oito partes. Cada parte é um BIT e o conjunto de 8 bits é chamado de
BYTE.
1) Quantos valores diferentes são possíveis representar com um byte?
Para responder a esta pergunta utilizaremos um esquema gráfico conhecido como
árvore de possibilidades. Complete os espaços em branco para obter a resposta.
a)Se a informação fosse formada por um bit, teríamos um dos dois valores: 0 ou 1    

                                    1º Bit                Informação
                                                0                     0 2 possibilidades e

isto pode ser escrito

                                               1                1             por 21

b) Se a informação fosse formada por um conjunto de dois bits, teríamos:

   1º Bit     2º Bit                       Informação

                                        0      00

                          0            1  01

                                                                          2 X 2 possibilidades

                                        0 10  ou 22 que é igual a

                          1            1       11            ......
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c) Se a informação fosse formada por um conjunto de três bits, teríamos:

                  1º Bit          2º Bit 3º Bit               Informação

                                                                     0       000

                                                0                   1 001

                          0                                 0                     010            ...possibilidades ou

                                                1                   1 011           2 ... que é igual a ...

                                                                     0 100

                                               0                    1 101

                          1                        0 110
                                               1                      

                                                                     1 111

d) Se a informação formada por um conjunto de quatro bits, teríamos:

1º Bit 2º Bit 3º Bit 4º Bit Informação

                                                    0             0000

                                       0           1              0001

                       0                          0 0010

                                       1          1 0011

           0                                      0 0100

                                      0           1 0101 ..... possibilidades

                     1    0 0110 ou 2 ... que é igual

                                       1            1                                                                    a.......

                                                    0    1000

                                      0            1 1001 
                        0                      

                                      1            0 1010

            1                                      1 1011

                                         0          0       1100

                        1                           1 1101

                                         1         0      1110

                                                     1                          1111

e) Você seria capaz de calcular quantos valores teríamos, se a informação fosse
formada por cinco bits? E por seis bits? E por sete bits? E por oito bits? Se sentir
necessidade, faça uma árvore de possibilidades para cada caso.
f) E agora, você conseguirá responder a questão inicial: quantos valores diferentes são
possíveis representar com um byte?
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O material utilizado no projeto não contempla especificamente problemas

de  contagem. No entanto, esta atividade demanda  a organização de uma

contagem fazendo uso da árvore de possibilidades, sendo possível estabelecer

interconexões, ou seja, a integração da matemática às demais áreas da

conhecimento (informática, história, etc) e  intraconexões, isto é, privilegia a

integração dos conteúdos da matemática, favorecendo uma visão mais integrada

e menos compartimentalizada da matemática (contagem associada a idéia de

potência de um número natural com expoente natural).

 Concluindo, pode-se dizer que o uso da modelagem como instrumento

de um processo de aprendizagem permite ao aluno construir o significado do

conceito que lhe é apresentado: cabe ao aluno reconhecer e selecionar as

características do fenômeno que são pertinentes ao modelo, com isto este aluno

estará apto a reconhecer estas características em outros fenômenos possíveis de

serem  representados por um mesmo modelo.
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Capítulo 3

 3     O PRINCÍPIO MULTIPLICATIVO.

3.1 INTRODUÇÃO

Neste capítulo apresentaremos um estudo Didático e Matemático dos

princípios básicos da Análise Combinatória: O Princípio Multiplicativo e o Princípio

da Inclusão-Exclusão. Este estudo terá um enfoque didático e será norteado por

nosso quadro teórico.

3.2   CONSIDERAÇÕES DIDÁTICAS.

“No decorrer dos primeiros ciclos do Ensino Fundamental os alunos

devem ser levados a desenvolver a familiarização com a contagem de

agrupamentos, de maneira informal e direta, fazendo, por exemplo, uma lista de

todos os agrupamentos possíveis para depois contá-los” (PCN, 1998 p. 52).

O contato com problemas de contagem em todos os ciclos do Ensino

Fundamental tem por objetivo levar o aluno a compreender o princípio

multiplicativo. Este princípio está quase sempre associado a situações do tipo: “se

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

coleção B, quantos agrupamentos desse tipo pode-se formar” (PCN, 1998 p.

137). Além disso, a exploração dos problemas de contagem podem direcionar o

aluno desde cedo a fazer uso de representações (diagramas de árvore, tabelas,

desenhos, esquemas...) como procedimentos de resolução.

R. DUVAL (1993) estabelece três tipos de perspectivas para o termo

representação:

•  Representações mentais: são representações internas ( nível do

pensamento) e conscientes do sujeito. Estas representações podem ser definidas

pelas crenças, convicções, idéias, explicações e concepções dos alunos sobre

fenômenos naturais e físicos.
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•  Representações internas e computacionais: são representações

internas e não conscientes do sujeito que, executa certas tarefas sem pensar em

todos os passos necessários para sua realização.

•  Representações semióticas: são representações ao mesmo tempo

externas e conscientes. Elas permitem uma “visão do objeto”, através da

percepção de estímulos (pontos, retas, caracteres, sons, etc.) com valor de

significante. Existe uma grande variedade de representações semióticas que é

constituída pelo emprego de signos pertencentes a um sistema de representação.

Essa variedade tem sua dificuldade própria de significado e de funcionamento,

dependendo do sistema semiótico a ser usado. As representações semióticas

possíveis são: figuras, esquemas, expressões lingüísticas, etc. Portanto para

DUVAL (1995, p. 59) “A coordenação de diferentes registros de representação é

uma condição necessária para a compreensão.”

 MORGADO et al. (1991, p. 15) destaca em seu livro que, “a primeira

técnica matemática aprendida por uma criança é contar, ou seja, enumerar os

elementos de um conjunto de forma a determinar quantos são os seus elementos.

As operações aritméticas são também motivadas (e aprendidas pelas crianças)

através de sua aplicação em problemas de contagem.”

Isto reforça o argumento de que trabalhar o desenvolvimento do raciocínio

combinatório a partir das séries iniciais do Ensino Fundamental é fundamental

para a construção das representações semióticas e, portanto, para a construção

do significado de um conceito.

3.3   CONSIDERAÇÕES SOBRE O OBJETO MATEMÁTICO.

Fundamentalmente, os problemas de contagem se apoiam em dois

princípios os quais BIGGS  et al (1990, p. 44) denomina de “pedras fundadoras da

análise combinatória”.

O 1º princípio é chamado de “Princípio da Adição” e pode ser enunciado

da seguinte forma:

 “Se existem p diferentes elementos no conjunto A, e q elementos

diferentes no conjunto B, e se os conjuntos A e B são disjuntos, então o número

total de elementos diferentes, que podem ser escolhidos no conjunto união de A e

B, é p + q”.



16

                          A                                     B                                                       AU B

n (A)                 +                   n (B)                          =                          n (A U B)

Para determinarmos o número de elementos que pertencem a união de

vários conjuntos não necessariamente disjuntos usamos uma fórmula conhecida

como o Princípio da Inclusão – Exclusão.

Para dois conjuntos ele afirma que:

n (A ∪  B) = n(A) + n(B) – n (A ∩ B)

Prova:

∀ , y ∈  A ∩ B , x ∈  A e x ∉  B, z ∈  B e z ∉  A

         x ∈  A – B z ∈  B – A

Temos

n ( A ∪  B) = x + y + z

n(A) + n(B) – n(A ∩ B) = (x + y) + (y + z) – y = x + y + z  = n (A ∪  B)

Em diagramas,

                           A                              B

                                 X         Y       Z
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Para n conjuntos, o número de elementos  da união é obtido somando o

número de elementos de cada conjunto, subtraindo os números de elementos

das intersecções dois a dois , somando os das intersecções, três a três,

subtraindo os das intersecções quatro a quatro etc.

A demonstração do princípio da Inclusão-Exclusão para o caso geral pode

ser feita por indução e sua demonstração encontra-se detalhada em Morgado

(2001, p. 170).

O 2º princípio  é  chamado de “Princípio Multiplicativo”, o qual diz:

             “Se uma decisão d1  pode ser tomada de x maneiras e se, uma vez

tomada a decisão d1, a decisão d2 puder ser tomada de y  maneiras, então, o

número de maneiras de se tomarem as decisões d1 e d2 ao mesmo tempo é x.y”.

A seguir faremos a demonstração do princípio multiplicativo para o caso

geral:

Para demonstrar este princípio vamos provar dois teoremas auxiliares

(lemas).

LEMA 1

Sejam os conjuntos A = { a1, a2, . . ., am) e B = { b1, b2, . . ., bn}. Pode-se

formar m.n pares ordenados (ai, bj) em que ai ∈  A e bj ∈  B.

Demonstração

Fixemos o primeiro elemento do par ordenado e façamos variar o

segundo.

     (a1, b1), (a1, b2), . . ., (a1, bn)               n pares

     (a2, b1), (a2, b2), . . . , (a2, bn)               n pares

           .           .                      .

 .          .                       .

 .          .                       .

    (am, b1), (am, b2), . . ., (am, bn)               n pares.
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O número de pares ordenados é então n + n + n + . . . + n = m . n

                                                                             m vezes

Os pares ordenados também podem ser visualizados através da  árvore

de possibilidades.

b1 (a1, b1)

                                b2 (a1, b2)

   a1 : :

bn (a1, bn)

                                 b1 (a2, b1)

                                   a2 b2 (a2, b2)

   : :

   . bn (a2, bn)

                                   .

                             . b1 (am, b1)

   am                b2 (am, b2)

 :        :

bn (am, bn)

       pares

LEMA 2.

O número de pares ordenados (ai, aj ) tais que ai ∈  A =  {a1, a2, . . ., am} , aj ∈  A =

{a1, a2, . . . , am }   e ai ≠ aj (com  i ≠ j) é m (m – 1).

Demonstração.

Fixemos o primeiro elemento do par ordenado, e façamos variar o

segundo.

Então:
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    (a1, a2), (a1, a3), . . ., (a1, am)                (m-1)  pares

     (a2, a1), (a2, a3), . . . , (a2, am)                (m-1)  pares

           .     .                    .

 .             .                    .

 .             .                    .

    (am, a1), (am, a2), . . ., (am, am-1)              (m – 1) pares.

O número de pares é:

(m – 1) + (m – 1) + . . . + (m – 1) = m . (m – 1)

                     m vezes

O princípio multiplicativo (1ª parte).

sejam r conjuntos,

A =   {a1, a2, . . ., an1}        n(A) = n1

B =  {b1, b2, . . . , bn2}       n(B) = n2

                       .                    .        .

                       .                    .        .

                       .                    .        .

Z =   {z1, z2, . . . , znr}         n(Z) = nr

então, o número de r – uplas ordenadas (seqüências de r elementos) do tipo (ai,

bj, . . ., zp) em que ai ∈  A,  bj ∈  B . . . zp ∈  Z é n1 . n2 . . . . . nr.
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Demonstração

Para demonstrarmos a proposição acima usaremos o princípio da indução

finita.

Se r = 2, é imediato, pois caímos no lema 1 já visto. Suponhamos que a

fórmula seja válida para o inteiro (r – 1) e provemos que ela também é válida para

o inteiro r.

Para (r – 1), tomemos as seqüências de (r – 1) elementos (aj, bj, . . ., wk).

Por hipótese de indução, existem n1 . n2 . . . . . nr -1 seqüências e nr

elementos pertencentes ao conjunto Z.

Cada  seqüência   (ai, bj, . . , wk, zp)   consiste   de   uma   seqüência

(ai, bj, . . . , wk) e um elemento Zp ∈  Z.

Portanto, pelo lema 1, o número de seqüências do tipo (ai, bj, . . ., wk, zp) é

(n1 . n2 . . . . . nr-1 ) . nr = n1 . n2 .  . . .  . n(r – 1) . nr.

Decorre então que o teorema é válido ∀  r ∈  N e r ≥ 2.

O princípio multiplicativo (2ª parte).

Seja um conjunto A com m (m ≥  2) elementos. Então o número de r-uplas

ordenadas (seqüências com r elementos) formadas com elementos distintos dois

a dois de A é:

m . (m –1) . (m – 2) . . . . . [ m – (r – 1)].

                       r fatores

ou  seja,  se  A  =   { a1, a2, . . ., am }    , o   número   de   seqüências  do  tipo (aj,

ae, . . . ai, . . . , ak)

         r elementos
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             ai ∈  A ∀  i ∈   {1, 2, . . ., m}  é

com

             ai ≠ ap  para  i ≠  p

m . (m –1) . . . . [m – (r – 1) ]

                r fatores

Demonstração

Se r = 2, é imediato, pois caímos no lema 2 já visto. Suponhamos que a

fórmula seja válida para o inteiro (r – 1) e provemos que ela também é válida para

o inteiro r.

Para  (r – 1),  tomemos  as  seqüências  de  (r – 1)  elementos             (aj,

al, . . ., ai, . . ., ak-1)

Por hipótese de indução, existem m. (m – 1) . (m – 2) . . . . [m – (r – 1) - 1]

seqüências e [m – (r – 1)] elementos pertencentes ao conjunto Z cada seqüência

(aj, al, . . ., ai,... ak) consiste de uma seqüência (aj, al, . . ., ak – 1) e um elemento ak

∈  Z.

Portanto, pelo lema 2, o número de seqüências do tipo  (aj, al, . . ., ai, . . .,

ak – 1, ak) é m . (m – 1) . (m – 2) . . . { [m – (r – 1) ] - 1}    . m – (r – 1) =

= m . ( m – 1) . (m – 2) . . . [m – (r – 1)] - 1 . m – ( r – 1).

Decorre então que o teorema é válido ∀  r ∈  ≥ N e  r ≥ 2.

Comentários: Não consideramos que a demonstração do princípio multiplicativo

seja essencial para o trabalho com o aluno. No entanto, é importante que um

professor de matemática seja ele do Ensino Fundamental, Médio ou Superior

tenha a preocupação em entendê-la, já que as demonstrações ocupam o cerne

da  Matemática.



22

Outro recurso muito utilizado para resolução de problemas  de contagem

é a árvore de possibilidades.

 Alguns pesquisadores têm dado enorme  importância a esta ferramenta

como recurso didático. Dentre eles, citamos  BATANERO et al (1996, p. 54),

afirmando em seu livro que:

 “Nos problemas combinatórios o diagrama de árvore é uma

representação que    ajuda a compreender melhor as situações de enumeração e

a encontrar com simplicidade a regra do produto: por exemplo, se uma árvore tem

dois níveis de ramificação, no primeiro nível existem n1 ramos e cada um destes

ramos se divide por sua vez em n2 novos ramos nos segundo nível, o número total

de ramos é n1 x n2”.

Destacaremos aqui sua aplicabilidade nos 2 exemplos que se seguem:

1) Uma moeda é lançada 3 vezes. Qual o número de seqüências

possíveis que podem ocorrer?

As seqüências podem ser obtidas através de um diagrama de árvore

conforme destacamos abaixo:      K :cara   e   C :coroa

                                          K

                        K

                                           C

            K                            K

                          C

                                           C

                          K                K

            C                             C

                          C                K

                                           C
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Resultados

(K, K, K)

(K, K, C)

(K, C, K)

(K, C, C)

(C, K, K)

(C, K, C)

(C, C, K)

(C, C, C)

Aplicando o princípio multiplicativo temos: o primeiro resultado r1 pode ser

obtido de 2 maneiras diferentes, depois disso, o resultado r2 pode ser obtido de 2

maneiras, e por fim o resultado r3 pode ser obtido também de 2 maneiras, o

número total de seqüências (isto é, de obtermos os resultados r1, r2 e r3) é 2 . 2 .

2 = 8.

Observemos que, neste exemplo, a árvore de possibilidades é regular,

isto é, o conjunto cujos elementos que queremos contar consta de seqüências de

tamanhos iguais. Ou seja, o número de elementos das seqüências consideradas

é igual, o que facilita a compreensão do princípio multiplicativo. Ressaltamos que

nem sempre isto se verifica, como poderemos ver no próximo exemplo:

Exemplo 2:

“Marcos e Érico disputam um torneio de tênis. O primeiro que vencer 2

jogos em uma disputa ou quem vencer um total de três jogos, vence o torneio. De

quantos modos diferentes poderá desenrolar-se o torneio?”

Ao final de cada jogo, as possibilidades são apenas: vencer Marcos ou

vencer Érico; a árvore de possibilidades representa essas hipóteses da seguinte

maneira:
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                                  •

Nesta árvore, o vértice  do ângulo representa o início de um jogo e as

extremidades dos segmentos representam o final com o respectivo vencedor.

Com essas considerações, podemos, então, construir a árvore de possibilidades

completa, acrescentando, ao término de cada ramo, a leitura daquela

possibilidade:

                               M                                   M M

                                                     M            M E M

           M

                               E                    E             M E E

                                                     M             E M M

                                  M

                                                     E              E M E

            E

                                  E                                 E E

Este  é um exemplo clássico em que o princípio multiplicativo não se

aplica pois o conjunto cujos elementos que queremos contar consta de

seqüências de tamanhos diferentes, ou seja, o número de elementos das

seqüências consideradas é diferente.

No entanto, usando a árvore de possibilidades, podemos saber com

relativa facilidade quantas e quais são as seqüências.

 Levando em consideração a abordagem do presente trabalho, o princípio

multiplicativo  representado por diagrama de árvore ocupa uma posição de suma
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importância, pois a resolução de um problema de contagem exige quase sempre

engenhosidade e compreensão plena da situação descrita pelo problema.

 Segundo MORGADO et al (1991, p. 2) “Esse é um dos encantos desta

parte da matemática, em que problemas fáceis de enunciar revelam-se por vezes

difíceis, exigindo uma alta dose de criatividade para sua solução.”
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Capítulo 4

4    ANÁLISE DOS DOCUMENTOS OFICIAIS E LIVROS DIDÁTICOS

4.1 INTRODUÇÃO

Para responder à nossa questão de pesquisa, “Como o professor de

Matemática está instrumentalizado para  ensinar Combinatória no Ensino

Fundamental ? Quais as concepções do professor que influenciam sua prática

pedagógica e como uma formação continuada pode alterar ou reforçar estas

concepções? , escolhemos os procedimentos metodológicos que apresentaremos na

seqüência deste capítulo nos tópicos:

4.2  –  Análise dos resultados da Transposição Didática, estabelecendo as

ligações (inter-relações) entre Combinatória e outros saberes.

4.3 – Análise dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental.

4.4 –   Análise da Proposta Curricular para o Ensino da Matemática no Estado

de São Paulo 1o Grau.

4.5   –   Análise de alguns livros didáticos.

Com estas análises buscaremos responder como estes professores estão

sendo  subsidiados por materiais institucionais para o trabalho que estamos visando

desenvolver (experimentação e modelagem).

4.2 – TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA

4.2.1 Introdução

Neste tópico apresentaremos um dos elementos da Didática da Matemática

Francesa que embasaram o desenvolvimento desta pesquisa, o fenômeno da

Transposição Didática de Yves Chevallard (CHEVALLARD, 1991).

4.2.2. A Noção de Transposição Didática
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O estudo dos fenômenos relacionados ao ensino  e a aprendizagem da

matemática pressupõe a análise de variáveis envolvidas no processo aluno, professor

e saber matemático, assim como as relações entre elas.

O professor desempenha o papel de mediador entre o saber matemático e o

aluno, o que exige ter um sólido conhecimento dos conceitos e procedimentos desta

área e ainda a concepção da Matemática como uma ciência dinâmica, sempre aberta

a incorporação de novos conhecimentos.

Nos termos de CHEVALLARD (1991), a Transposição Didática pode ser

definida como o conjunto das transformações que sofre um saber a fim de ser

ensinado ( de saber científico a saber escolar).

Em nossa análise de livros didáticos, estamos também interessados em

analisar como os “saberes” passam a “saberes a ensinar”, e como esses livros

instrumentalizam o professor , para que ele desempenhe seu papel de forma

satisfatória.

A Transposição Didática pode ser dividida em etapas as quais são

apresentadas a seguir:

•  Saber “sábio” (conhecimento científico): o conhecimento é apresentado à

comunidade científica em linguagem específica, aceita por esta comunidade sem

preocupação didática;

•  Objetos a ensinar: são os conhecimentos escolhidos (pelos órgãos

educacionais, municipais, estaduais ou federais) como necessárias à formação do

cidadão;

•  Saber a ensinar: aquele que o professor escolhe para ensinar aos alunos.

Nesse caso, o conhecimento é adaptado para o nível em que o aluno se encontra e

organizado em disciplinas;

•  Saber escolar: é o conjunto de conhecimentos assimilados pelos alunos após

determinado curso;

A seguir estabelecemos uma relação entre o fenômeno da Transposição

Didática e o desenvolvimento da noção de Combinatória para o Ensino Fundamental:
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•  Saber sábio: o conjunto de definições, axiomas e teoremas que compõem o

quadro teórico matemático da Análise Combinatória. Nessa etapa, os fenômenos

históricos e epistemológicos do desenvolvimento dos conceitos de Análise

Combinatória, bem como suas diversas aplicações, não são levados em consideração.

•  Objetos a ensinar: As diversas instituições, tais como a sociedade,

associações, Universidades, Secretarias de Estado, selecionam os conhecimentos da

Análise Combinatória escolhidos como necessários e adequados ao nível intelectual

dos alunos do Ensino Fundamental. Esses conhecimentos sobre Combinatória são

adaptados e apresentados pelos PCN-EF, propostas Curriculares dos Estados e

tornam explicitas e disponíveis estas escolhas.

•  Saber a ensinar: são os conhecimentos de Análise Combinatória escolhidos

pelo professor, entre os apresentados no item acima, para ensinar aos alunos. Nesta

pesquisa podemos citar como exemplo as noções sobre contagem (princípio

multiplicativo) exigidas na resolução das questões do nosso questionário, analisado no

capítulo 6 (p.88), que devem fazer parte do saber escolar do professor  e do saber

escolar que este professor deseja ver construído por seus alunos.

O estudo da Transposição Didática nos permite  estudar as escolhas didáticas

do professor. Este estudo realizou-se através da Proposta Curricular para o Ensino de

Matemática do Estado de São Paulo (Ensino Fundamental), dos Parâmetros

Curriculares Nacionais e dos livros didáticos. Direcionando, assim, o estabelecimento

de nossas hipóteses, questões e objetivos de pesquisa.

4.3 ANÁLISE DOS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS DE

MATEMÁTICA (1O AO 4O CICLO DO ENSINO FUNDAMENTAL – ANÁLISE

COMBINATÓRIA)

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, são referenciais (diretrizes), cujo

objetivo principal é o de articular as diferentes áreas do conhecimento, e desempenha

atualmente um importante papel como instrumento norteador na formação inicial e

continuada dos professores de Matemática (PCN-EF, 1998). Esta análise se

preocupará em mostrar o que dizem os Parâmetros Curriculares de Matemática sobre
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o ensino da Análise Combinatória em cada um dos ciclos do Ensino Fundamental, as

suas recomendações (conceitos e procedimentos, atitudes) suas propostas  e suas

idéias (orientações didáticas), confrontando-as com o papel do professor  no ensino da

Combinatória por processo de Modelagem, processo já referenciado na página 8 deste

texto.

O processo de ensino via modelagem está em  perfeita sintonia com as

diretrizes propostas pelos  Parâmetros Curriculares Nacionais.

Esta sintonia é  justificada  na página 56 dos PCN-EF com os dizeres;

            ...no ensino da matemática, destacam-se dois aspectos básicos: um consiste em relacionar
observações do mundo real com representações (esquemas, tabelas, figuras); outro consiste
em relacionar essas representações com princípios e conceitos matemáticos. Nesse processo,
a comunicação tem grande importância e deve ser estimulada, levando-se o aluno a “falar” e a
escrever sobre Matemática, a trabalhar com representações gráficas, desenhos, construções,
a aprender como organizar e tratar dados.

PRIMEIRO CICLO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

Uma leitura preliminar da parte relativa ao primeiro ciclo do Ensino

Fundamental nos permitiu constatar que os primeiros contatos com situações que

envolvem Pensamento Combinatório se fazem presentes apenas em problemas do

tipo: “De quantas maneiras diferentes podemos somar dois números cuja  soma dê

10? (PCN, 1998, p.23).” Tendo em vista que para resolver problemas como este

acima, os alunos deste ciclo necessitam do apoio de materiais manipulativos (fichas,

palitos, moedas) (PCN-EF, p.23), no entanto, consideramos importante que os alunos

resolvam o problema citado  sem a necessidade de apoiar-se somente em materiais

manipulativos e, é importante que isso seja incentivado pelo professor para que se dê

início o quanto antes o processo de abstração, necessário à Modelagem visada.

Entre os objetivos propostos para o ensino da matemática no primeiro ciclo,

indicados na página 23 destacamos aqueles relacionados ao nosso trabalho:

•  Construir o significado do número natural a partir de seus diferentes usos

no contexto social, explorando situações–problema que envolvam contagens, medidas

de códigos numéricos.
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•  Resolver situações-problema e construir, a partir delas, os significados

das operações fundamentais, buscando reconhecer que uma mesma operação está

relacionada a problemas diferentes e que um mesmo problema pode ser resolvido pelo

uso de diferentes operações.

•  Identificar o uso de tabelas e gráficos para facilitar a leitura e

interpretação  de informações e construir formas pessoais de registro para comunicar

informações coletadas.

Estes três objetivos destacados acima nos interessam por apresentarem a

possibilidade de conexão com outros conteúdos e constituirem-se num referencial

importante para o professor refletir sobre as atividades que pretende desenvolver com

seus alunos. Assim, a construção e o trabalho com representações (tabelas, gráficos,

etc) e a resolução de problemas, por exemplo, questões que pedem para os alunos

encontrarem todas as possíveis combinações aditivas que resultam 10, preparam os

alunos para o processo de abstração, condição necessária à  mudança de domínios

(do domínio da realidade para o domínio pseudo-concreto), conforme é destacado em

COUTINHO (2001, p.66) e já apresentado na página 8 deste texto.

Notemos que o raciocínio combinatório é, neste ciclo, introduzido no bloco

“Números Naturais e Sistemas de Numeração Decimal” e  no  bloco “Tratamento da

Informação.” Assim, pode-se afirmar que os itens selecionados abaixo dos dois blocos

estão relacionados ao Pensamento Combinatório mostrando a relação intraconectiva

que pode ser estabelecida. Os itens são:

I . Números Naturais e Sistemas de Numeração Decimal.

I1. Utilização de diferentes estratégias para quantificar elementos de uma

coleção: contagem, pareamento, estimativa e correspondência de agrupamentos.

I2. Utilização de diferentes estratégias para identificar números em situações

que envolvem contagens e medidas.

I3.  Organização em agrupamentos para facilitar a contagem e a comparação

entre grandes coleções.
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II. Tratamento da Informação.

II1. Criação de registros pessoais para comunicação das informações

coletadas.

II2. Interpretação e elaboração de listas, tabelas simples, de dupla entrada e

gráficos de barra para comunicar a informação obtida.

II3. Produção de textos escritos a partir da interpretação de gráficos e tabelas.

Quanto aos critérios de avaliação indicados na página 27, os documentos se

apoiaram nas competências que se espera que os alunos tenham desenvolvido até o

final do primeiro ciclo. Estes critérios não devem ser vistos pelo professor como

“critérios absolutos” ou inflexíveis , o professor pode muito bem adequá-los em função

do trabalho que estiver efetivamente realizando em sua sala de aula, como é

destacado nos documentos.

Esta análise nos permitiu indicar o que podemos pressupor como

conhecimento prévio ou competência adquirida neste ciclo para a continuidade dos

estudos no 2º ciclo, além de nos permitir estabelecer uma rede de conhecimentos

mínimos que os alunos construirão para desenvolver o raciocínio combinatório.

Identificamos  também as conexões entre os diversos conceitos, o que implica em ver

o currículo de matemática sob uma nova perspectiva, isto é , como uma rede de

conhecimentos interligados conforme as orientações dos Parâmetros Curriculares

Nacionais de Matemática para o Ensino Fundamental.

Reescrevemos abaixo a competência a ser adquirida, que consideramos

pertinente ao nosso trabalho:

•  Resolver situações–problema que envolvam contagem e medida,

significados das operações e seleção de procedimentos de cálculo.

Espera-se que o aluno resolva problemas expressos por situações orais,

textos ou representações matemáticas e utilize conhecimentos relacionados aos

números, às medidas os significados das operações, selecionando  procedimento de

cálculo pessoal ou convencional e produzindo sua expressão gráfica. Ao finalizar este
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ciclo, os diferentes significados das operações não estão consolidadas, por isso, os

problemas devem abordar os significados que já foram apropriados pelos alunos,

priorizando as situações de adição e subtração.

O critério explicitado acima é um importante referencial para que o professor

ao final deste ciclo verifique se seus alunos desenvolveram as compreensões e as

habilidades necessárias  na construção dos conceitos matemáticos  relativos à Análise

Combinatória.

SEGUNDO CICLO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Em nossa leitura dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática deste

ciclo permitiu-nos constatar que o pensamento dos alunos se torna mais flexível, o que

lhes possibilitam ampliar o uso das representações feitas com desenhos e símbolos e

começarem aos poucos a utilizar a escrita matemática. Citando os parâmetros, “Neste

ciclo, os alunos ampliam muito bem a capacidade cognitiva possibilitando uma maior

flexibilidade do pensamento. Em relação ao ciclo anterior, os alunos deste ciclo têm

também maiores possibilidades de  concentração e capacidade verbal para expressar

com mais clareza suas idéias e pontos de vista (PCN p. 29).”

ESTIMATIVAS

PRODUÇÃO
DE TEXTOS INTERPRETAÇÃO E

CONSTRUÇÃO DE
TABELAS

POSSIBILIDADES

ADIÇÃO

MULTIPLICAÇÃO

INTERPRETAÇÃO E
CONSTRUÇÃO DE

ESQUEMAS
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Entretanto, ainda na página 29  pudemos observar que esta ampliação deve

ser  gradual e não se esgota, “...no entanto apesar desses avanços cognitivos, os

alunos fazem generalizações bastante elementares, ligadas à possibilidade de

observar, experimentar, lidar com representações, mas sem chegar a uma

formalização dos conceitos.”

A seguir listamos abaixo os objetivos que estão relacionados aos problemas

de contagem apresentados nos Parâmetros Curriculares Nacionais para este ciclo.

•  Recolher dados e informações, elaborar formas para organizá-los e

expressá-los, interpretar dados apresentados sob forma de tabelas e gráficos e

valorizar essa linguagem como forma de comunicação.

•  Utilizar diferentes registros gráficos, desenhos, esquemas, escritas

numéricas - como recurso para expressar idéias, ajudar a descobrir formas de

resolução e comunicar estratégias e resultados.

•  Demonstrar interesse para investigar, explorar e interpretar, em diferentes

contextos do cotidiano e de outras áreas do conhecimento, os conceitos  e

procedimentos matemáticos abordados neste ciclo.

•  Vivenciar processos de resolução de problemas, percebendo que para

resolvê-los é preciso compreender, propor e executar um plano de solução, verificar e

comunicar a resposta.

Dos “Conteúdos Conceituais e Procedimentais” para o segundo ciclo

identificamos aqueles pertinentes ao nosso trabalho. Analisamos não somente os

conteúdos do bloco “Tratamento da Informação”, mas sim, todos os demais blocos de

conteúdos, por relacionarem conceitos que precedem o ensino da Combinatória ou

por estarem, de alguma forma, relacionados ao seu ensino. São eles:

BLOCO I: Operações  Com Números Naturais e Racionais.

I1- Resolução das  operações com números naturais, por meio de estratégias

pessoais e do uso de técnicas operatórias convencionais, com compreensão dos

processos nelas envolvidos.
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BLOCO II: Tratamento da Informação:

II1- Leitura e interpretação de dados apresentados de maneira organizada (por

meio de listas, tabelas, diagramas e gráficos) e construção dessas representações.

 II2- Identificação das possíveis maneiras de combinar elementos de uma

coleção e de contabilizá-las usando estratégias pessoais.

Os ítens II.1 e II.2  listados acima estão diretamente relacionados a

Combinatória. Porém, neste ciclo, os alunos ainda não estão “a vontade” para aplicar o

Princípio Multiplicativo sem prévia manipulação e sem uma representação adequada,

o que implica em desenvolver com os alunos procedimentos nas resoluções de

problemas tais como: a utilização sistemática da árvore de possibilidades, do uso de

tabelas ou a representação  gráfica.

Segundo DUVAL (1993), a importância de diversos registros de

representações no processo de ensino e aprendizagem está ligada à economia de

tratamento que, por meio da mudança de registros, permite efetuar o tratamento de

uma forma mais econômica e rápida, e a complementaridade dos registros, pois

segundo ele, todos os registros são parciais em suas representações e necessitam

uma complementaridade achada em outro registro. A coordenação entre os registros

de representações também é importante, visto que a conceitualização  implica em uma

coordenação de registros de representação. Porém, ela está longe de ser natural e

não parece ser possível de ser realizada no quadro de um ensino que seja

principalmente determinado pelos conteúdos conceituais, podendo ser observado que

em todos os níveis há uma separação dos registros de representação pelos alunos.

Quanto aos “Critérios de Avaliação de Matemática para o Segundo Ciclo”

estes são apresentados de maneira à permitirem ao professor adaptá-los em função

do trabalho que será efetivamente realizado em sala de aula. Destacamos abaixo os

critérios que estão ligados diretamente e indiretamente à construção do conhecimento

Combinatório:
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•  Resolver situações-problema que envolvam contagem, medidas, os

significados das operações, utilizando estratégias pessoais de resolução e

selecionando procedimentos de cálculo.

•  Recolher dados sobre fatos e fenômenos do cotidiano, utilizando

procedimentos de organização, e expressar o resultado utilizando tabelas e gráficos.

•  Espera-se que o aluno saiba coletar, organizar e registrar informações por

meio de tabelas e gráficos, interpretando essas formas de registro para fazer

previsões.

As orientações  didáticas para o primeiro e o segundo ciclos, apresentadas

pelos Parâmetros, “pretendem contribuir para a reflexão a respeito de como ensinar,

abordando aspectos ligados às condições nas quais se constituem os conhecimentos

matemáticos.”(PCN,1998, p.34).

 SCHOÖN, citado por PONTE (2000) aponta a importância do processo de

reflexão tanto durante, como após a ação (ensino), no desenvolvimento  do

conhecimento profissional do professor. Concordamos com o autor aqui citado

(SHOÖN) acrescentando que os Parâmetros Curriculares Nacionais são diretrizes

flexíveis que permitem ao professor, a partir de uma reflexão, a “liberdade” para

elaborar, adaptar e/ou aplicar atividades que estabeleçam intraconexões e

interconexões2 matemáticas.

Por fim apresentamos a rede de conhecimentos que os alunos poderão

construir para desenvolver o raciocínio combinatório neste ciclo.

                                                     
2 Chamamos de intraconexões as conexões entre as diferenças áreas da matemática, e as
interconexões estabelecimentos de conexões com outras áreas do conhecimento.

OPERAÇÕES COM
NÚMEROS
NATURAIS

CONTAGEM

LEITURA E
INTERPRETAÇÃO

DE TABELAS E
DIAGRAMAS
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TERCEIRO CICLO DO ENSINO FUNDAMENTAL

 

 O início deste ciclo é marcado por uma grande ruptura em termos de

organização curricular que vinha sendo desenvolvida nos ciclos anteriores, pois a

partir deste ciclo o professor de Matemática é um especialista (Licenciatura Plena  em

Matemática) e não mais um generalista como nos dois ciclos anteriores. Assim, numa

reflexão sobre o ensino da Matemática, em especial da Combinatória, é  fundamental

que o professor saiba, conforme orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais:

•  Identificar as principais características dessa ciência , de seus métodos, de

suas ramificações e aplicações.

•  Conhecer a história de vida dos alunos, seus conhecimentos informais sobre

um dado assunto, suas condições sociológicas, psicológicas e culturais;

•  Ter clareza de suas próprias concepções sobre a Matemática, uma vez que

a prática em sala de aula, as escolhas pedagógicas, a definição de objetivos e

conteúdos de ensino e as formas de avaliação estão intimamente ligadas a essas

concepções.

Os objetivos de Matemática neste terceiro ciclo são ampliados, e alguns dos

blocos de conteúdos têm seu estudo aprofundado. No bloco “Tratamento da

Informação” os conteúdos têm seu estudo ampliado e visam particularmente o

desenvolvimento: do raciocínio combinatório, estatístico  e probabilístico, por meio da

exploração de situações de aprendizagem que levem o aluno a:

•  coletar, organizar e analisar informações, construir e interpretar tabelas e

gráficos, formular argumentos convincentes, tendo por base a análise de dados

organizados em representações matemáticas diversas.

•  Resolver situações-problema que envolvam o raciocínio combinatório e a

determinação da probabilidade de sucesso de um determinado evento por meio de

uma razão.

            Com relação especificamente à Combinatória, os Parâmetros na página 52

citam como objetivo: “Levar o aluno a lidar com situações que envolvam diferentes

tipos de agrupamentos que possibilitem o desenvolvimento do raciocínio combinatório
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e a compreensão do princípio multiplicativo para sua aplicação no cálculo de

probabilidades”.

Reiteramos que a Combinatória, não pode ser vista apenas como uma

ferramenta para o cálculo de probabilidades. HEITELE (1975) citado por ROA (1996,

p. 01) argumenta que a Combinatória está presente na lista de idéias estocásticas

fundamentais, salientando que estas idéias estão presentes de forma implícita ou

explícita de qualquer situação estocástica.3

 No quadro “Conceitos e Procedimentos” a serem trabalhados neste ciclo

citamos o que está diretamente relacionado ao nosso trabalho, na página 72 (Números

e Operações): “Resolução de problemas de contagem, incluindo os que envolvem o

princípio multiplicativo, por meio de estratégias variadas, como a construção de

esquemas e tabelas”.

E no bloco de conteúdo “Tratamento da Informação” páginas 74 e 75 os

objetivos:

•  Coleta, organização de dados e utilização de recursos visuais adequados

(fluxogramas, tabelas e gráficos) para sintetizá-los, comunicá-los e permitir a

elaboração de conclusões.

•  Representação e contagem dos casos possíveis em situações

combinatórias.

 Percebemos na leitura dos blocos de conteúdo  que, os itens acima citados no

“Tratamento da Informação” estão conectados ao item citado no bloco “Números e

Operações”. O professor de Matemática ao perceber estas conexões pode abordar os

conteúdos intraconectivamente rompendo com a idéia  da “linearidade dos conteúdos”,

muito presente ainda no ensino da Matemática, em todos seus  níveis de ensino.

Em relação aos “Critérios de Avaliação” para o terceiro ciclo do ensino

fundamental., indicamos:

•  Construir, ler e interpretar tabelas e gráficos e escolher o tipo de

representação gráfica mais adequada para expressar dados estatísticos.

                                                     
3 Estocástica é um termo europeu específico utilizado nos currículos internacionais que enfoca o ensino
da Estatística e da Probabilidade de forma interligada (LOPES, 1998, P.6).
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•  Resolver problemas de contagem e indicar as possibilidades de sucesso de

um evento por meio de uma razão.

No nosso entender a avaliação compõem também uma das etapas

fundamentais  do processo de ensino, momento em que o professor faz uma reflexão

sobre o que trabalhou com seus alunos e o que efetivamente ficou para eles como

efeito de aprendizagem, em outras palavras quais foram as competências

desenvolvidas e adquiridas por esses  alunos.

Consideramos particularmente importante, no último critério que o professor

verifique o desenvolvimento  destas  capacidades em  seus alunos.

Citando os Parâmetros: “Por meio deste critério o professor verifica se  o aluno

é capaz de resolver problemas de contagem com quantidades que possibilitam obter o

número de agrupamentos utilizando procedimentos diversos, como por exemplo a

construção do diagrama de árvore, tabelas, etc., sem o uso de fórmulas.” [grifo nosso]

Em pesquisas recentes como por exemplo a realizada por ESTEVES (2001,

p.39) o ensino da Combinatória  no Ensino Fundamental “consiste, apenas, em

introduzir o raciocínio combinatório, sem a preocupação de se deter em casos

particulares.” Exemplificando, temos, a seguinte situação - problema: “Quantos

elementos tem o conjunto dos trisavós dos seus trisavós? (trisavós são os pais dos

bisavós)”.4

                                                     
4 Fonte: “Olimpíadas de Matemática de 1977 a 1997 Questões e Soluções” de 5a a 8a série do 1o grau,
publicação ACIESP número 102 2a edição, 1999.
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Para este ciclo apresentamos a seguir a rede de conhecimentos e/ou técnicas:

QUARTO CICLO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Para o último ciclo do Ensino Fundamental e o fina da primeira etapa da

Educação Básica, o ensino da Matemática, particularmente o bloco de conteúdo “

Tratamento da Informação” visa o desenvolvimento do raciocínio estatístico e

probabilistico, por meio da exploração de situações de aprendizagem que levem o

aluno a:

•  construir tabelas de freqüência e representar graficamente dados

estatísticos, utilizando diferentes recursos, bem como elaborar conclusões  a partir da

leitura, análise, interpretação de informações apresentadas em tabelas e gráficos;

•  construir um espaço de amostra de eventos equiprováveis, utilizando o

princípio multiplicativo ou simulações, para estimar a probabilidade de sucesso de um

dos eventos”.

Na leitura do objetivo citado acima notamos um aspecto básico do PCN-EF

que é o aspecto intraconectivo, ou seja, a conexão entre as diferentes áreas da

matemática, mais especificamente Combinatória, Probabilidade e Estatística.

POSSIBILIDADES

FORMAÇÃO
DE
AGRUPAMENTOSCONSTRUCAO DE

TABELAS

NÚMEROS  E
ALGARISMOS

DIAGRAMA
DE ÁRVORE

PRINCÍPIO
MULTIPLICATIVO
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Neste ciclo o desenvolvimento do raciocínio combinatório é ampliado

significativamente visto que os alunos já desenvolveram algumas estratégias para

resolver os problemas de contagem nos ciclos anteriores, assim os alunos já estão

familiarizados com registro das representações em tabelas, diagramas, etc, os

problemas propostos poderão apresentar quantidades um pouco maiores para que os

alunos percebam que o princípio multiplicativo é um recurso que auxilia resolver mais

facilmente muitos problemas. Exemplificando, observemos o seguinte problema:

 “De quantos modos podemos distribuir 8 presentes para 8 pessoas, dando um

presente para cada um”. (ESTEVES, 2001, p.80)

Na resolução deste problema temos que distribuir 8 presentes para 8 pessoas,

isto pode ser feito de 8.7.6.5.4.3.2.1 modos, isto é, 40.320 modos, o que torna inviável

a aplicabilidade de tabelas ou diagramas de árvore para se encontrar todas as

possibilidades.

Na leitura do tópico “Conceitos e Procedimentos” (PCN, 1998 p.87) no bloco

“Números e Operações” observamos o destaque para o desenvolvimento da

habilidade de “Resoluções de situações–problema de contagem, que envolvem o

princípio multiplicativo, por meio de estratégias variadas, como a construção de

diagramas, tabelas e esquemas sem aplicação de fórmulas”.

E ainda no bloco “Tratamento da informação” o desenvolvimento da habilidade

de:

•  construção do espaço amostral.

Para a avaliação no quarto ciclo o professor tem como referência os objetivos

a serem alcançados pelos alunos, tais como: “Resolver problemas de contagem e

indicar as possibilidades de sucesso de um evento por meio de uma razão”.

Notamos também que este último critério é idêntico ao critério já indicado no 3º

ciclo do Ensino Fundamental.

A partir da definição deste critério o professor poderá verificar se o aluno é

capaz de resolver problemas aplicando o raciocínio combinatório, utilizando
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procedimentos diversos,  para construir o espaço amostral de eventos equiprováveis,

indicando a probabilidade de um evento por meio de uma razão.

Por fim apresentamos abaixo a rede de conhecimentos mínimos a ser

construída neste ciclo:

4.3.1 Algumas Considerações Sobre a Análise dos PCN-EF

Relacionamos em todos os ciclos a estrutura básica dos Parâmetros

Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental, relativos ao nosso trabalho.

Deparamo-nos assim com o desafio; preparar os professores cuja formação não

contempla competências consideradas hoje essenciais à atividade docente.

Citando PERRENOUD (2000, p.14) as competências para ensinar constituem-

se em:

1. Organizar e dirigir situações de aprendizagem;
2. Administrar a progressão das aprendizagens;
3. Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação;
4. Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho;
5. Trabalhar em equipe;
6. Participar da administração da escola;
7. Informar e envolver os pais;
8. Utilizar novas tecnologias;
9. Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão;
10. Administrar sua própria formação contínua.

ESPAÇO
AMOSTRAL

TABELAS  DE
DUPLA ENTRADA

DIAGRAMA  DE
ÁRVORE

PRINCÍPIO
MULTIPLICATIVO



42

Algumas destas competências podem ser adquiridas em cursos de formação

continuada desde que não fiquem restritas a meros cursos de treinamento, outras não.

A análise dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental

realizada por LOPES (1998, p.106) constatou que:

...Os PCN de Matemática apresentam uma retomada histórica do ensino dessa disciplina no
Brasil e consideram as idéias que têm influenciado as reformas curriculares mundiais,
levantam alguns pontos de convergência dessas propostas no período de 1980/1995 que, em
síntese, são: direcionamento do Ensino Fundamental para aquisição de competências básicas
necessárias para o exercício da cidadania, importância do desempenho de um papel ativo do
aluno na construção de seu conhecimento; ênfase na resolução de problemas; ampliação do
espectro de conteúdos, incluindo, desde o Ensino Fundamental, o Ensino de Estatística,
Probabilidade e Combinatória, estudo de figuras tridimensionais; importância do uso da
tecnologia. Reconhecem que, no Brasil, algumas propostas curriculares estaduais e
municipais já consideram esses pontos; contudo, tais documentos permanecem
desconhecidos por grande parcela de professores e sofrem resistências por uma outra parte
que tem acesso, esbarrando na qualidade dos cursos de formação, em concepções
pedagógicas, algumas vezes, inadequadas e em limitações causadas pelas condições de
trabalho.

Reiteramos a citação acima acrescentando que  dentre estes novos conteúdos

destacados, Estatística, Probabilidade e Combinatória, nosso interesse limitou-se ao

desenvolvimento do Raciocínio  Combinatório abordados num currículo em espiral

(PCN-EF, 1998). Para finalizar, sintetizamos a seguir, como o professor de Matemática

pode trabalhar com este tema ao longo dos quatro ciclos do Ensino Fundamental

( tendo como base a estreita relação entre a Teoria e  Prática num currículo em espiral

como sugerem os documentos):



43

                         NA   TEORIA                                            NA    PRÁTICA

Quadro 01. O desenvolvimento do raciocínio combinatório num curriculo em espiral.

A idéia de combinatória aparece, desde as
primeiras séries. Noções de combinações,
permutações e arranjos podem ser
exploradas de maneira empírica segundo
Piaget e Inhelder (1951), mas nunca de
uma forma completa e sempre com poucos
elementos. Não é preciso ensinar termos e
definições aos alunos.

Atividade.
Marina tem 3 saias de passeio: uma verde,
uma amarela e uma vermelha, e duas
blusas: uma branca e outra preta. De
quantas maneiras diferentes ela poderá  se
vestir? (sugestão faça um desenho)

O conceito  evolui com as atividades que
exploram  “diferentes registros gráficos –
desenhos, esquemas, escritas numéricas
como recurso para expressar idéias,
ajudar a descobrir formas de resolução e
comunicar estratégias e resultados” (PCN
p.29). A idéia de combinação está
presente em situações relacionadas a
multiplicação e divisão.

Silvia usou os gabaritos abaixo e escreveu
todos  s números de três algarismos que
podem ser formados com eles

a) Escreva os que tem 1 nas centenas e 1
nas dezenas

b) Escreva os que tem 1 nas centenas e 2
nas dezenas

c) Escreva os que tem 1 nas centenas e 3
nas dezenas

d) Quantos tem 1 nas centenas?
e) Quantos tem 2 nas centenas?
f) Quantos tem 3 nas centenas?
g)  No total, quantos nº  Silvia escreveu?

Os PCN p. 52 apontam a compreensão do
princípio multiplicativo para a resolução de
situações-problema  que envolvam
diferentes tipos de agrupamentos e sua
aplicação no cálculo de probabilidades.

Você vai a um parque de diversões, o qual
tem 3 entradas e 4 saídas. De quantos
modos diferentes você pode entrar e sair
desse parque?

Neste nível os alunos ampliam os
significados dos problemas de contagem
trabalhando com diferentes tipos de
agrupamentos e são capazes de
diferenciar arranjos de combinações, fazer
permutações, sem contudo fazer uso de
fórmulas. São capazes ainda de indicar as
possibilidades de sucesso de um evento
por meio de uma razão. Relaciona a
combinatória a probabilidade e a
estatística.

Vou lançar uma moeda 3 vezes. Em cada
lançamento o resultado pode ser cara ou
coroa.
a) Desenhe a árvore que mostra todos os

resultados possíveis.
b) Qual é a chance de o resultado de ser

cara no primeiro lançamento?
c) Qual é a chance de haver pelo menos

uma cara (também pode haver duas )
em dois lançamentos?

d) Qual é a chance de haver pelo menos
uma cara (também pode haver duas ou
três) em três lançamentos?

e) Invente mais uma pergunta para este
exercício e dê para seu colega
resolver. Depois, você corrige.
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4.4  ANÁLISE DA PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA (1O GRAU – 1989)

Esta análise se preocupará em mostrar o que diz a Proposta Curricular de

Matemática Paulista sobre o Ensino da Combinatória no 1o grau (atual  Ensino

Fundamental) em cada uma das séries, bem como suas recomendações didáticas

sobre o tema.

A proposta curricular paulista, elaborada no final da década de 80, estabeleceu

como objetivo principal tornar o aprendizado da Matemática essencialmente mais

significativo, buscando uma alfabetização nos aspectos quantitativos, da realidade, na

classificação das formas, nos rudimentos da razão, na lógica da articulação dos

significados, no desenvolvimento da capacidade de projetar, de arquitetar soluções

para os problemas envolvendo grandezas (SE/SENP, 1998). Entretanto, com relação a

Estatística, Probabilidade e à Combinatória, deixa muito a desejar como é apontado

por LOPES (1999, p. 100), que pôde acompanhar de perto a implementação desta

proposta e constatou que “... o ensino da Estocástica ficou pouquíssimo enfatizado na

proposta, talvez porque, em 1986, as discussões mundiais sobre o ensino desse tema

ainda não fossem tão intensas, ou mesmo porque existissem questões mais urgentes

em relação a outros temas”.

Com relação especificamente a Combinatória, numa leitura cuidadosa foi

possível constatarmos que o conceito de contagem aparece na 3a série do Ensino

Fundamental, no tópico “Número Natural” em que o princípio  multiplicativo é visto

como uma aplicação do conceito de multiplicação de números naturais

(SE/CENP,1988, p.40). Mais adiante para o aprendizado de potenciação na 5a série é

estabelecida uma conexão entre os conteúdos “contagem” e “potenciação”.

Na abordagem deste tema, são propostas aos professores atividades a serem

aplicadas com os alunos, para que classifiquem elementos de uma coleção, usando

diagramas de árvore ou confeccionando/utilizando materiais concretos ( fichas,

etiquetas, blocos lógicos, etc), para somente depois disto fazerem uso do princípio

multiplicativo.
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Notamos que existe uma preocupação em familiarizar o aluno com a relação

existente entre as classificações e a árvore de possibilidades, para depois envolver os

alunos em problemas que seja necessário utilizar o princípio multiplicativo, fato

também observado em análise realizada  por ESTEVES (2001, p. 41).

A nosso ver a Proposta Curricular do Estado de São Paulo é uma proposta

precursora dos Parâmetros Curriculares Nacionais  e apresentou uma nova visão do

currículo de Matemática introduzindo já no Ensino Fundamental problemas de

contagem para  auxiliar os alunos no desenvolvimento do raciocínio combinatório.

4.5 ANÁLISE DE ALGUNS LIVROS DIDÁTICOS DE MATEMÁTICA

4.5.1 Introdução.

O Ministério da Educação por meio do Programa Nacional do Livro Didático –

PNLD vem avaliando a qualidade dos livros didáticos brasileiros desde 1998. No

PNLD/2002 ocorreram algumas mudanças em relação às edições anteriores, dentre as

quais destacam-se:

•  Os livros são avaliados por coleção, não mais por série.

•  Os livros excluídos no PNLD anterior, para serem inscritos novamente no

programa, necessitam apresentar uma revisão comprovada nos problemas

apontados.

•  Chegada do guia e dos livros didáticos em tempo hábil para escolha e

início das aulas.

Reproduzimos abaixo a  classificação das coleções feita pelo MEC:

Recomendadas com distinção  (✩✩✩ ): são as que se destacam pelo esforço em se aproximar
o mais possível do ideal representado pelos princípios e critérios. Constituem propostas
pedagógicas elogiáveis, criativas e instigantes.( três estrelas)
Recomendadas (✩✩ ):  são aquelas que cumprem todos os requisitos mínimos de qualidade
exigidos. Por isso mesmo, asseguram de um trabalho didático correto e eficaz por parte do
professor.(duas estrelas)
Recomendadas com ressalvas (✩ ): nessa categoria estão reunidos os trabalhos isentos de
erros conceitos que obedecem aos critérios mínimos de qualidade, mas, por este ou aquele
motivo, não estão a salvo de ressalvas. Desse modo, podem subsidiar um trabalho adequado
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se o professor estiver atento às observações, consultar bibliografias para revisão e contemplar
bibliografias para revisão e complementar a proposta.(uma estrela). (PNLD, 2002, p. 13)

A nova sistemática de avaliação dos livros didáticos envolveu técnicos do

ministério com equipes da secretaria  da Educação de Educação Fundamental – SEF

e do Fundo Nacional de desenvolvimento da Educação – FNDE, universidades,

equipes de avaliadores, coordenadores e especialistas. Nossa escolha dos livros

didáticos para posterior análise tem como referência a análise feita pelo PNLD/2002 e

ficará restrita às noções de Combinatória presente nestes livros. Foram inscritas no

PNLD/2002 19 coleções (de 5a a 8a séries do Ensino Fundamental) e somente 13

coleções foram aprovadas e classificadas segundo os critérios acima. São elas:

1. Matemática, de autoria de Luiz Márcio Imenes e Marcelo Cestari Terra

Lellis, editora Scipione,2001. (1ª  edição). Recomendado pelo MEC com três

estrelas.

2. Matemática hoje é feita assim, de autoria de Antônio José Lopes Bigode,

editora FTD, ano  2000. ( 1ª  edição). Recomendado pelo MEC com três

estrelas.

3. Matemática na Vida e na Escola, de autoria de Ana Lúcia Gravato

Bordeaux Rego, Cléa Rubinstein, Elizabeth Maria França Borges, Elizabeth

Ogliari Marques, Gilda Maria Quitete Portela, Editora do Brasil,  1999. (1a

edição). Recomendado pelo MEC com três estrelas.

4. Matemática em Movimento, de autoria de Adilson Longen, Editora do

Brasil, 1999 (1ª edição). Recomendado pelo MEC com  uma estrela.

5. A conquista da Matemática – Nova, de autoria de José Ruy Giovanni,

Benedito Castrucci e José Ruy Giovanni Jr., editora FTD, 2000  (1a edição).

Recomendado pelo MEC com uma estrela.

6. Matemática: Idéias e Desafios, de autoria de Dulce Satiko Onaga e

Iracema Mori, editora Saraiva, 2000 (9a edição). Recomendado pelo MEC

com uma estrela.

7. PROMAT, Projeto Oficina de Matemática, de autoria das professoras

Maria Cecília Castro Grasseschi, Maria Capucho Andretta e Aparecida
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Borges dos Santos Silva, editora FTD, 1999 (1ª edição). Recomendado pelo

MEC com duas estrelas.

8. Matemática na medida certa, de autoria de José Jakubovic e Marcelo

Lellis, 1998. (6ª edição). Recomendado pelo MEC com duas estrelas.

9. Matemática, de autoria de Walter Spinelli, Maria Helena Soares de Souza,

editora Ática, 2001(1a  edição). Recomendado pelo MEC com duas estrelas.

10. Matemática e Interação, de autoria de Clélia Maria Martins Isolani, Djair

Terezinha Lima Miranda, Vera Lúcia Andrade Anzolin e Walderez Soares

Melão, editora Módulo, ano 1999. (1a  edição). Recomendado pelo MEC

com duas estrelas.

11. Matemática uma aventura do pensamento, de autoria de Oscar Augusto

Guilli Neto, editora Ática, (8a edição). Recomendado pelo MEC com duas

estrelas.

12. Matemática e Vida, de autoria de Vincenzo Bongiovanni, Olímpo Rudinin

Vissoto Leite e José Luiz Tavares Laureano, editora Ática,2000(1a edição).

Recomendado pelo MEC com uma estrela.

13. Matemática Pensar e Descobrir – Novo, de autoria de José Ruy Giovanni

e José Ruy Giovanni Jr. Editora FTD, 2000 (1a edição). Recomendado pelo

MEC com uma estrela.

Optamos em escolher duas coleções que abrangem todos os ciclos do Ensino

Fundamental, e que  apresentam características distintas na abordagem dos

conteúdos e também a acessibilidade aos mesmos. Ressaltamos que iremos analisar

se os livros abordam ou não o conteúdo “problemas de contagem” e como este tema é

trabalhado por eles. Procuramos, como critério de seleção escolher coleções cujos

autores também tivessem publicada e avaliada pelo PNLD, uma colação de 1a a 4a

série.

As coleções aqui analisadas são as seguintes:

A) i) Matemática ao Vivo, de autoria de Luiz Márcio Imenes,  Marcelo

Cestari Terra Lellis e José Jakubovic, editora Scipione,1999. (1ª edição).

Recomendado pelo MEC com duas estrelas.(1a a 4a série)
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ii) Matemática, de autoria de Luiz Márcio Imenes e Marcelo Cestari Terra

Lellis, editora Scipione,2001. (1ª  edição). Recomendado pelo MEC com três

estrelas.(5a a 8a série).

B) Matemática Pensar e Descobrir – Novo, de autoria de José Ruy

Giovanni e José Ruy Giovanni Jr. Editora FTD, 2000 (1a edição). Recomendado pelo

MEC com uma estrela.(1a a 8a série).

Nossa análise será norteada pelos seguintes critérios:

. apresentação do conteúdo no livro: problema, teoria e aplicação;

. atividades propostas aos alunos: conexões;

. estratégias de solução propostas nos livros.

O problema compreende qualquer situação que exija por parte de alunos (e

professores) pensar matematicamente a buscar conhecimentos matemáticos para

solucioná-los.

A teoria compreende a formação de conceitos, o estabelecimento de conexões

entre os diversos conceitos, bem como a interpretação e a reformulação dos mesmos

sob diferentes aspectos.

A aplicação é pôr em prática as noções e teorias da matemática em situações

que vão de problemas triviais do cotidiano à problemas provenientes de outras áreas

do conhecimento humano. Uma das principais razões para se ensinar matemática na

escola básica.

As conexões são as possíveis ligações que podem ser estabelecidas entre as

diferentes áreas de matemática e as demais áreas do conhecimento. Exemplo: O

significado da Multiplicação associada a idéia de Combinatória.

As estratégias  são os meios possíveis de se resolver um problema. Exemplos:

tentativa e erro,  uso de esquemas, uso do princípio multiplicativo...

Estes critérios foram adaptados do livro “Exame de textos: Análise dos livros de

Matemática para o Ensino Médio” escrito por professores do IMPA e coordenado pelo

Professor Elon Lages Lima.
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Para  analisarmos as coleções adotaremos a seguinte estrutura : Descrição

sucinta do livro, Análise e Considerações, sempre  por autores distintos e  por série e

no final faremos uma pequena conclusão desta análise.

4.5.2 Análise Dos Livros Didáticos.

4.5.2.1 Primeira série do ensino fundamental.

Descrição sucinta do livro “Matemática ao Vivo” 1a série do Ensino

Fundamental

Numa leitura preliminar deste volume pudemos constatar que são trabalhados

os assuntos; números de 1 a 9 e o 0, formas geométricas, adição, subtração, números

e numeração, multiplicação, divisão e complementos e medidas.

Este volume como os demais da coleção é composto de glossário e referencial

bibliográfico.

Análise

Após uma leitura cuidadosa percebemos que neste volume os autores não

dedicaram um capítulo aos problemas de contagem, no entanto, encontramos na

página 26 uma atividade classificada por nós como um  problema de contagem. Para

exemplificar, reproduzimos abaixo.
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Nesta atividade os alunos tem um primeiro  contato com uma tabela de dupla entrada,

importante recurso a ser utilizado nas séries seguintes para resolver problemas de

contagem mais sofisticados.

Considerações:

Como foi visto acima, neste volume, encontramos uma única atividade de

contagem. O autor poderia incluir já neste volume mais problemas de contagem que

pudessem ser resolvidos experimentalmente, manipulando os objetos a serem

agrupados. Em pesquisas recentes, tais como as de ENGLISH (1991) citado por ROA

(1996, p. 4) é possível ” ...propor a crianças de 4-9 anos a tarefa de combinar saias e

camisas para vestir uma boneca que se diferenciam pala cor ou pelo número de

botões com nível crescente de dificuldade”

Descrição sucinta do livro “Pensar e Descobrir” 1a série do Ensino

Fundamental

Neste volume os conteúdos trabalhados são ; a idéia de quantidade e sua

representação, números naturais de 0 a 9, primeiras noções de geometria, sistema de

numeração decimal, cálculos com números naturais e medidas. Assim como os

demais volumes da coleção, possui encarte, manual para o professor com sugestões

de revistas, publicações de apoio ao trabalho docente e bibliografia.

Análise

Neste primeiro livro da coleção encontramos duas atividades introdutórias

sobre contagem, na página 35, seção intitulada “Vamos Pensar”, onde pede-se ao

leitor que  determine quantas chances cada uma das cores dispostas em um disco,

tem de parar num marcador (palito), conforme reproduzimos abaixo:
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Fazendo este palito girar nestas 8 partes, quantas chances ele terá que parar na região

colorida de:

a) vermelho? b) verde?       c) amarelo?”

Na página 219 encontramos uma atividade de aplicação em que os alunos têm

que determinar as possibilidades (já estão num quadro) colorindo os desenhos dos

sorvetes com duas cores (2 sabores), das quatro existentes (4 sabores).Observemos:

Mariana foi a uma sorveteria e ficou na dúvida entre os sabores:

Ela quer um sorvete com duas bolas, uma de cada sabor:
Vamos ajudar Mariana a fazer todas as escolhas possíveis dos dois sabores?
Para isso, você deve colorir o quadro:

          
a) quantas vezes o sabor morango aparece?
b) Monte um sorvete para você.

As atividades são pertinentes ao nível de aprendizagem dos alunos (6 a 7

anos), pois, de acordo com VARGA e DUMONT (1973) citado por BATANERO et al.

(1996, p.83)  os primeiros contatos com problemas de contagem buscam “desenvolver

na criança a habilidade de construção de elementos (números construídos a partir de

algarismos, palavras a partir de letras, torres com diversos materiais coloridos,

etc.)conforme regras pré-estabelecidas. Treinando-as na busca pelo maior numero de

soluções possíveis”

 Os objetivos citados nos PCN (1996, p. 23 ) apontam para o mesmo sentido

da citação acima e reforçam ainda que “é necessário deixar a disposição dos alunos

materiais manipulativos“ para auxiliarem na resolução dos problemas e desenvolverem

suas atitudes frente aos problemas de contagem.

Considerações
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As atividades propostas aos alunos são muito boas e atendem em parte o

objetivo de “desenvolver a habilidade das crianças para encontrar todos os casos

possíveis nos problemas simples de combinatória” como como é apontado por VARGA

y DUMONT (1973) citados por BATANERO et al. (1996, p.83).

As estratégias utilizadas para resolver os problemas são: contagem direta e

uso de representações pictóricas(pintar o sorvete).

4.5.2.2 Segunda série do ensino fundamental.

Descrição sucinta do livro “Matemática ao Vivo” 2a série do Ensino

Fundamental

Numa leitura preliminar deste volume pudemos constatar que os assuntos

trabalhados são: números naturais, medidas e geometria. Os assuntos são

relacionados ao cotidiano dos alunos e como acontece nos demais volumes

principalmente das séries iniciais, existem muitas ilustrações na maior parte dos

exercícios. Na parte final do livro pode-se encontrar um encarte com sugestões

didático metodológicas, glossário e referencial bibliográfico.

Análise

Neste segundo livro da coleção as atividades sobre contagem encontram-se

no capítulo “possibilidades” e compreende as páginas 123-125. Notamos que nos

exercícios propostos os autores  “ajudam” os alunos nas suas soluções, por exemplo

tabelas e diagramas que estão parcialmente construídos e pede-se para que se

complete a parte faltante. Em outros é pedido que se faça um desenho das diferentes

escolhas e em alguns escrevam as possibilidades sistematicamente.

Para exemplificar reproduzimos abaixo uma das atividades propostas ( exercício 2 p.

125) :

“As seleções do Brasil, Argentina, Peru e Uruguai disputam um campeonato.

Todos os times enfrentam-se uma só vez. Haverá 6 jogos.Faça uma lista de todos os

jogos.”
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Considerações

As atividades propostas contribuem para o desenvolvimento do raciocínio

combinatório , as estratégias para solução são: contagem direta e uso dos desenhos

para listagem de possibilidades.

Descrição do livro “Pensar e Descobrir” 2a série do Ensino Fundamental

Neste volume os conteúdos trabalhados são: sistema de numeração decimal,

números naturais, operações com números naturais, noções de geometria, resolução

de problemas e medidas e números. Como os demais volumes da coleção, possui

encarte, manual para o professor com sugestões de revistas, publicações de apoio ao

trabalho docente e referência bibliográfica.

Análise

Neste segundo livro da coleção encontramos duas atividades introdutórias

sobre contagem na página 127, seção intitulada “Vamos Pensar”. Na primeira

atividade pede-se ao aluno que escolha duas xícaras de cada uma das 6 bandejas

com 4 xícaras existentes.

Nesta atividade o aluno é estimulado a fazer uma contagem das escolhas

intuitivamente.

Na segunda atividade proposta o aluno tem de preencher (colorindo) uma

tabela de dupla entrada, fazendo associações entre três coelhos (três cores) e 2

cenouras (2 cores). Pudemos constatar que o livro retorna à organização pictórica.

A seguir reproduzimos abaixo o enunciado de uma terceira atividade

combinatória  (p. 144) proposta aos alunos:

As equipes de voleibol do Brasil, dos Estados Unidos, da Argentina e do Canadá disputam a
copa América de voleibol.
Todas as equipes devem se enfrentar uma única vez. Procure organizar a tabela dos jogos:
1a rodada
2a rodada
3a rodada

a) Quantos jogos serão realizados em cada rodada?
b) Quantos jogos serão realizados nesse torneio?
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As atividades são pertinentes ao nível de aprendizagem dos alunos (7 a 8

anos, conforme já citamos anteriormente). Porém, ressaltamos a importância do uso,

de materiais manipulativos e jogos como sugerem os PCN-EF (PCN, 1996. P.23), com

o objetivo de minimizar os obstáculos epistemológicos e didáticos que possam estar

relacionados com esta aprendizagem.

Considerações:

As atividades propostas aos alunos como as propostas na série anterior

atendem o objetivo de “desenvolver a habilidade das crianças para encontrar todos os

casos possíveis nos problemas simples de combinatória” como apontam VARGA y

DUMONT (1973) citados por BATANERO et al (1996, p.83).As estratégias utilizadas

para resolver os problemas são enumeração sistemática e contagem direta.

4.5.2.3 Terceira série do ensino fundamental.

Descrição do livro “Matemática ao Vivo” 3a série do Ensino Fundamental

Os conteúdos trabalhados neste volume são: números naturais, medidas e

geometria. Os assuntos são relacionados ao cotidiano dos alunos e as atividades são

todas ilustradas, o que é um atrativo para alunos e professores.

Na parte final do livro existem sugestões de leitura úteis para o aluno;

referência bibliográfica e glossário.

Análise

Após leitura cuidadosa, constatamos que nos seis primeiros 6 exercícios

apresentados, os alunos são incentivados a descrever todas as possibilidades

sistematicamente.

Por exemplo no exercício 3 (p.118):

“Os meninos são: Renato, Ricardo e Ronaldo. As meninas são: Sara, Sílvia,

Sônia e Sueli. Um casal (menino e menina) será escolhido para fazer um teatrinho.

Pode-se escolher Renato e Sara; Renato e Sueli; Ricardo e Sílvia; etc. Escreva todas

as possibilidades”.
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Os alunos devem escrever todos os resultados possíveis sem repetir as

possibilidades.

Nas atividades seguintes o objetivo é o mesmo: escrever todas as

possibilidades. Porém, nas atividades 1 e 2, os alunos são incentivados a fazer uma

experiência para obter todas as possibilidades. Exemplificando, reproduzimos abaixo

uma  atividade (p.119) proposta abaixo:

“Agora, use dois copos. Um representa uma blusa, que pode ser toda

vermelha ou toda verde. O outro copo representa uma saia, toda ela de uma cor, que

pode ser marrom, preta, amarela, rosa ou laranja. Usando os copos, mostre todos os

modos de combinar as saias com a blusa vermelha e a blusa verde. Anote todas as

possibilidades.”

Notamos que nesta atividade os alunos podem a cada passo da sua

experimentação, anotar os resultados  obtidos. O relatório destes resultados

constituiriam a descrição das possibilidades. É necessário porém destacar que tal

atividade pode, se não devidamente orientada, não apontar todos os resultados

possíveis.

Considerações:

As atividades propostas contribuem para o desenvolvimento do raciocínio

combinatório, e concordamos com o autor na utilização dos materiais manipulativos

ainda nesta série, mas percebe-se que eles estão sendo gradativamente deixados de

lado a partir desta série como será visto nas análises seguintes dos livros desta

mesma coleção.

Descrição sucinta do livro “Pensar e Descobrir” 3a série do Ensino

Fundamental.

Os conteúdos trabalhados neste volume são: o sistema de numeração

decimal, noções de geometria, operações com números naturais, medidas, frações e

números decimais. Além disso, o livro como os outros da coleção, vem acompanhado

de um encarte para o trabalho com material dourado, malhas, frações e figuras
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geométricas. Possui manual do professor com sugestões de revistas e publicações de

apoio ao trabalho docente.

Análise

Após leitura cuidadosa, encontramos na seção “Vamos Descobrir”, página 72,

a idéia de multiplicação associada a três significados distintos, sendo um deles a

combinação. Os problemas  apresentados estão muito bem redigidos e resolvidos de

dois modos diferentes ( árvore das possibilidades e princípio multiplicativo). Na página

seguinte (73) é proposto aos alunos uma atividade em que pode-se aplicar quaisquer

das estratégias apresentadas no início.

Reproduzimos, a atividade introdutória (p. 72) abaixo:

No esquema a seguir de quantas maneiras diferentes uma pessoa pode entrar na sala
(2), passando pela sala (1), sabendo que as portas das salas estão indicadas pelas letras A, B,
C, D e E?

Olhando o desenho, podemos estabelecer o seguinte esquema:

Logo, entrando pela porta A, a pessoa pode entrar na sala (2) de três maneiras diferentes.

Porta    A

Porta   C

Porta    D

Porta    E

Porta    B

Porta    E

Porta   D

Porta   C
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Portanto, entrando pela porta B, a pessoa pode entrar na sala (2) de três maneiras diferentes.
Então, para chegar à sala (2) passando pela sala (1), a pessoa pode usar
3  +  3  =  2  X  3  =  6 maneiras diferentes.

2 vezes
Nas três situações apresentadas, chegamos aos resultados adicionando várias vezes a
mesma quantidade. Nesses casos podemos usar a multiplicação.

A seguir, na página 73 é proposta uma atividade de aplicação do mesmo tipo

que a apresentada na  introdução.

Esta atividade e a estratégia sugerida e disponibilizada aos alunos do início do

2o ciclo (9 a 10 anos)  favorecem o “desenvolvimento da habilidade da criança na

busca da solução de problemas de combinatória com o auxilio de diagramas de

árvore, ou outros diagramas. Interpretações de tais diagramas” como é apontado em

VARGA e DUMONT (1973) citados por BATANERO et al. (1996, p.83)

Em relação ao livro 1 da mesma coleção verifica-se um avanço gradual de

dificuldade, pois como vimos anteriormente em atividades propostas daquele livro a

contagem era feita diretamente ou com auxílio de cores (colorir sorvetes).

Considerações

A atividade proposta contribui para o desenvolvimento do raciocínio

combinatório, no entanto, consideramos que a idéia de combinar poderia ser explorada

em outras situações. Tais como: tipos diferentes de unifomes, formação de casais, etc.

4.5.2.4 Quarta série do ensino fundamental.

Descrição sucinta do livro “Matemática ao Vivo” 4a série do Ensino

Fundamental.

Numa leitura preliminar deste volume podemos constatar que são trabalhados

os assuntos; adição e subtração, multiplicação e divisão, primeiras noções de

geometria plana, frações, sistema de numeração decimal, estatística, possibilidades,

expressões numéricas e medidas. Os assuntos são relacionados ao cotidiano dos

alunos e também possuem ilustrações, o que é um atrativo para alunos e professores.
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Na parte final do livro existem sugestões de leitura para o aluno, bibliografia

para o professor e um glossário para ser consultado por alunos e professores,

iniciativa importante para o enriquecimento do vocabulário  e interpretação dos termos

matemáticos.

Análise

Após leitura cuidadosa, constatamos que  os exercícios são diversificados e

são resolvidos com auxílio de materiais manipulativos.

Reproduzimos a seguir uma das atividades propostas (p. 125):

Silvia usou os gabaritos abaixo e escreveu todos os números de três algarismos que podem
ser formados com eles.

2 1 3
a) Escreva os que têm 1 nas centenas e 1 nas dezenas.
b) Escreva os que têm 1 nas centenas e 2 nas dezenas.
c) Escreva os que têm 1 nas centenas e 3 nas dezenas.
d) Quantos têm 1 nas centenas?
e) Quantos têm 2 nas centenas?
f) Quantos têm 3 nas centenas?
g) No total, quantos números Sílvia escreveu?

O uso de material manipulativo é incentivado em todas as atividades, mas não

somente neste nível. São exploradas ainda as estratégias de enumeração sistemática

e uso de tabelas e árvores, que a nosso ver  é vital para o desenvolvimento do

raciocínio combinatório neste final de ciclo do Ensino Fundamental.

Segundo BATANERO et al. (1996, p.77) “...o delineamento de atividades de

enumeração pode ser uma tarefa conveniente com alunos mais jovens, como meio de

desenvover corretamente um raciocínio combinatório”

Considerações

A análise dos problemas de contagem presentes neste volume nos permitiu

considerar as atividades propostas adequadas ao nível educacional dos alunos, como

apontam VARGA e DUMONT (1973) citados por BATANERO et al.  (1996, p.83), neste

nível (9 a 10 anos) os alunos podem “...buscar a solução dos problemas combinatórios
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com ajuda de diagramas de árvore, ou outros diagramas...”. O que é amplamente

valorizado nos exercícios por nós analisados.

Descrição sucinta do livro “Pensar e Descobrir” 4a série do Ensino

Fundamental

Numa leitura preliminar, constatamos que os assuntos trabalhados neste

volume são: números naturais, operações com números naturais, medidas,

divisibilidade, geometria, frações e números decimais. O volume está dividido em 6

capítulos, tem 286 páginas de texto com boas ilustrações, manual pedagógico anexo

ao livro do professor e sugestões de revistas e outras publicações de apoio ao trabalho

docente.

Análise

Numa leitura cuidadosa foi possível identificarmos na seção “vamos pensar”

um problema de contagem (p. 35) em que os alunos são estimulados a resolvê-lo

mediante uma atividade manual, colorindo os carrinhos já dispostos numa tabela.

Exemplificando,  reproduzimos-na abaixo:

Três carros, disputam uma corrida de Fórmula 1. No quadro seguinte, você deve mostrar todas
as possibilidades de esses carros concluírem a corrida nos três primeiros lugares, colorindo os
carros:

Nas páginas 71 e 72 na seção “vamos descobrir” a apresentação tem início

com um esquema confuso para indicar as possibilidades. Aqui poderíamos ter a árvore

de possibilidades usual, cujo um dos objetivos é o de organizar o raciocínio.

Por exemplo:
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Camisa azul → short vermelho, camisa azul

Short vermelho

Camisa amarela → short vermelho, camisa amarela

 Nas 3 atividades propostas os alunos podem pôr em prática os diagramas de

árvore e o princípio multiplicativo. Porém, a nosso ver, o autor privilegia em suas

propostas de resolução o uso de algoritmos, deixando de lado os esquemas de

representação ou, às vezes, fazendo mau uso dele. Os PCN-EF (1996, p.29)  sugerem

“utilizar diferentes registros gráficos- desenhos, esquemas, escritas numéricas – como

recurso para expressar idéias, ajudar a descobrir formas de resolução e comunicar

estratégias e resultados.” , essenciais para os alunos deste ciclo.

As investigações realizadas por FISCHBEIN (1970) citada por BATANERO et

al.(1996,p.73) puderam concluir  “que aos adolescentes de idades entre 10-11, 12-13 e

14-15 anos se pode ensinar com êxito um certo número de procedimentos

combinatórios, usando diagramas de árvores como recurso didático”

Considerações

É elogiável a atitude dos autores em incluir problemas de contagem neste

nível (quatro atividades). No entanto achamos necessário que fossem melhor

exploradas as estratégias de resolução na atividade introdutória tais como: árvore de

possibilidades, tabelas ou outros diagramas.

4.5.2.5 Quinta série do ensino fundamental.

Descrição sucinta do livro “Matemática” 5a série do Ensino Fundamental.

O volume 1 da coleção aborda os conteúdos: formas geométricas, operações

fundamentais, múltiplos e divisores, construções geométricas, frações, números

decimais e medidas, simetria, expressões numéricas, áreas e perímetros,

possibilidades e estatística, porcentagens e generalizações. Acompanham este

volume ainda 100 testes e um dicionário ilustrado. Os problemas de contagem

recebem destaque no livro e são abordados novamente em todas as séries seguintes,



61

ou seja,  sua organização foi feita a partir de um currículo em espiral e leva em conta o

desenvolvimento cognitivo dos alunos.

Análise

Os problemas de contagem têm recebido destaque nesta coleção. Em

particular, neste volume, ocupam o capítulo 10 (Possibilidades e Estatística pp. 234 –

240).A apresentação é muito bem feita (contextualizada) e ilustrada, o que facilita o

entendimento pelos alunos ( aprendizagem, construção de conceitos).

A seção “conversando sobre o texto” é uma excelente oportunidade encontrada

pelos autores para desenvolver nos alunos o hábito da leitura e interpretação, além de

favorecer o trabalho independente do aluno, fazendo-lhe pensar. Para exemplificar

reproduzimos abaixo o exercício 14 da página 239;

As garotas da 5a série estão montando um time de vôlei e precisam escolher o uniforme. Na
loja de artigos esportivos, há três tipos de shorts e para camisetas há quatro opções.
Para visualizar todas as possibilidades para o uniforme, pode-se fazer uma tabela assim:
a) faça uma tabela como essa, desenhado todos os uniformes possíveis.
b) quantos uniformes diferentes podemos montar com 3 tipos de shorts e 4 tipos de
camisetas?

                          

Os objetivos destas atividades apontam para o mesmo sentido que os

objetivos propostos em BATANERO et al. (1996 p.114) que são os de “ encontrar

procedimentos sistemáticos de formação das distintas configurações em situações

problemáticas concretas e com um número pequeno de objetos” e ainda “ Conhecer o

diagrama de árvore para representar situações de enumeração”
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 Todos exercícios são adequados ao nível intelectual dos alunos com  ricas e

criativas ilustrações. As estratégias pessoais dos alunos são valorizadas e

incentivadas pelos autores como uso de tabelas e enumeração sistemática.

Considerações

O capítulo sob análise possui muitas das características desejáveis de um

capítulo sobre Combinatória (problemas de contagem) voltado para o  Ensino

Fundamental. Sua linguagem é adequada ao desenvolvimento cognitivo dos alunos.

Todos os  problemas são muito bem contextualizados, há conexões entre assuntos da

própria matemática como por exemplo no exercício 5 p. 236. Exemplificando:

“Veja todas as adições de dois números naturais que têm soma  3: 0+3, 1+2,

2+1, 3+0

a) Escreva todas as adições de dois números naturais com soma 5;

b) Escreva todas as que têm soma 8;

c) Sem escrever todas, descubra quantas são as adições de dois números naturais

com soma 100”

As questões estimulam o raciocínio e a criatividade dos alunos, as estratégias

utilizadas para resolução são: enumeração e árvore de possibilidades.

Em suma, o livro cumpre sua própria proposta na apresentação: “Hoje já não é

importante fazer cálculos imensos com lápis e papel. As máquinas podem fazê-los por

nós. O importante é preparar-se para tomar decisões, pensar globalmente,

compreender linguagens variadas, tudo que as máquinas não fazem por nós.”(p.3)

Descrição sucinta do livro “Pensar e Descobrir” 5a série do Ensino

Fundamental.

O volume 1 da coleção, de modo, geral trata dos assuntos; numeração, noções

de geometria, divisibilidade em IN, números racionais, sistema decimal de medidas.

Está dividido em 6 capítulos e tem 304 páginas de texto incluindo a bibliografia e as

respostas de exercícios.

Análise.



63

Após a leitura cuidadosa do volume, encontramos na página 46 na seção

“Pense e descubra”, um problema de contagem (atividade introdutória) em que o autor

aborda a multiplicação associando-a à idéia de combinatória, exemplificando

reproduzimos esta atividade a seguir:

“Uma equipe de basquete tem três cores de camisetas e duas cores de calção para

montar o seu uniforme”

Consideramos este tipo de abordagem positiva e segue as orientações dos

Parâmetros Curriculares Nacionais (p. 109):

                Neste caso trata-se  de uma situação em que é necessário determinar a quantidade de
elementos de uma coleção finita, organizada de uma determinada maneira – contagem dos
casos possíveis. Em princípio, problemas como este podem ser resolvidos sem que seja
necessário fazer nenhum cálculo, uma vez que a solução pode ser obtida pela contagem
direta das possibilidades. Nesse caso, o objetivo da aprendizagem é a descoberta de um
procedimento, como a construção de uma tabela de dupla entrada ou de um diagrama de
árvore que assegure a identificação de todos os casos possíveis.   

No exemplo em questão, o livro não aproveita a oportunidade para  explorar o

uso dos diagramas e tabelas, recursos imprescindíveis na resolução de problemas de

contagem, principalmente neste nível de escolaridade.

Na seção “vamos resolver” achamos estranho pedir para os alunos indicar a

operação a ser utilizada e a idéia associada a ela. Observamos que nenhum dos

exercícios propostos pode ser classificado como operação de multiplicação e idéia de

combinar. Então, para que apresentar a multiplicação  associada a idéia de

combinatória? Só para ilustrar?

Na página 68 encontramos um exercício resolvido, em que tanto a árvore de

possibilidades como o princípio multiplicativo são utilizados. Na página 69 é pedido

aos alunos que determinem todas as combinações possíveis (referindo-se ao

exemplo), se fossem usados um sabor a menos e uma cobertura a mais (no exemplo

existem 7 sabores e 3 coberturas), é uma pena que tenhamos apenas duas questões

explorando o conteúdo e método apresentados.

Na página 122 classificamos os exercícios 15 e 18 como de contagem;

Exemplificando:

15) Usando os algarismos 4 e 5 você pode escrever oito números de três algarismos.
a) Quais são esses números? c) Quais são divisiveis por 3?
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b) Quais deles são dvididos por 2?; d) E divisiveis por 4?

18) Considere o número 2076. Trocando a posição de apenas dois de seus algarismos,
obtemos um número divisível, ao mesmo tempo, por 5 e por 10. Escreva esse número.

Eles estão conectados a outros conteúdos matemáticos (divisão e

multiplicação), o que é, sob o nosso ponto de vista, muito positivo, mostrando estar em

sintonia com as diretrizes propostas pelos  Parâmetros Curriculares Nacionais (Ensino

Fundamental) de Matemática.

Considerações

Apesar do esforço dos autores em incluir problemas de contagem neste livro,

consideramos a iniciativa tímida. Ele poderia desenvolver na apresentação do

conteúdo estratégias variadas de resolução (tabelas, árvore, etc.) e desenvolvê-las

nos exercícios propostos, o que não é feito, perdendo assim a chance de estimular a

criatividade e curiosidade dos jovens neste nível de escolaridade.

4.5.2.6 Sexta série do ensino fundamental

Descrição sucinta do livro “Matemática” 6a série do Ensino Fundamental

O volume 2 da coleção abrange o estudo dos números naturais, números

decimais e frações, formas geométricas, medidas, proporcionalidade, números

negativos ou positivos, construções geométricas, introdução à álgebra, equações,

porcentagens, estatística e gráficos, áreas e volumes. O livro possui boa ilustração,

estimula o raciocínio e possui aplicações interessantes e curiosas da Matemática.

Análise

Neste volume, como no anterior, da mesma coleção, os problemas de

contagem recebem destaque (números naturais p. 29-32). Os exercícios são muito

bem ilustrados o que é um fator muito importante para os alunos neste ciclo de

aprendizagem. Para exemplificar reproduzimos abaixo o enunciado de alguns

exercícios propostos:
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67) A 6a serie B formou um time feminino de vôlei e precisa escolher as cores do uniforme. A
camiseta pode ser amarela, cinza ou vermelha. O short pode ser verde, azul ou laranja.
a) Faça a tabela que mostra todas as possibilidades desses uniformes.
b) Quantas são essas possibilidades?
81) Os jogadores A,B,C E D disputam um torneio de pingue-pongue. Cada um enfrenta os
demais uma só vez. Veja a árvore que mostra as partidas:
a) quantas são as partidas no torneio com A,B,C e D?
b) Imagine um torneio como esse com 6 jogadores: A, B, C, D, E,  e  F.
Desenhe a árvore de possibilidades e diga quantas partidas haverá.
82) Nas condições do exercício anterior, quantas partidas haveria num torneio com 10
jogadores?

Eles propiciam aos alunos o desenvolvimento de habilidades tais como:

generalizar, utilizar diagramas e aplicar o princípio multiplicativo. Observamos que

alguns dos exercícios não podem ser resolvidos através do princípio multiplicativo

(com uma única operação) é o caso dos exercícios 81 e 82 reproduzidos acima, o que

consideramos um fator didático muito importante e deve ser elogiado, pois isto evita a

concepção de que qualquer problema de contagem pode ser resolvido através do

princípio multiplicativo.

Considerações:

Esta análise nos permitiu evidenciar aqui características convenientes ao

Ensino Fundamental, tais como evitar-se o formalismo, existe uma preocupação em

mostrar conexões entre os temas e tem-se um número considerável de exercícios

contextualizados e diversificados.

Finalizando, consideramos os exercícios adequados ao ciclo de aprendizagem e

contribuintes  para o desenvolvimento do raciocínio combinatório.

Descrição sucinta do livro “Pensar e Descobrir” 6a série do Ensino

Fundamental

Numa leitura preliminar podemos constatar que o livro aborda os seguintes

conteúdos: cálculos de áreas e volumes, tópicos de geometria, gráficos e tabelas,

equações do 1º grau com uma incógnita, inequações do 1º grau com uma incógnita,

razão e proporção e regra de três simples. Possui boa qualidade tipográfica,

bibliografia complementar e manual para o professor.
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Análise

Após análise detalhada, constatamos que o livro não apresenta problemas de

contagem em nenhum dos capítulos ou tópicos analisados.

Considerações

Não está de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de matemática

(currículo em espiral), pelo menos no que diz respeito em desenvolver o raciocínio

combinatório através de problemas de contagem simples.

4.5.2.7 Sétima série do ensino fundamental

Descrição sucinta do livro “Matemática”  7a série do Ensino Fundamental

Este volume da coleção cobre o estudo das aplicações da Matemática neste

nível, números primos, operações com frações, construções geométricas, potências e

raízes, ângulos e polígonos, cálculo algébrico, estatística e possibilidades, perímetros,

áreas, volumes, equações e sistema de equações, geometria e proporcionalidade e

desenho de figuras espaciais. O livro apresenta 100 testes de múltipla escolha,

bibliografia com leituras suplementares para o aluno, além de um dicionário ilustrado

para os alunos, que auxilia na compreensão dos termos específicos da   matemática.

Análise

O volume 3 da coleção destaca os problemas de contagem no capítulo 8

(Estatística e possibilidades p. 169), o conteúdo é apresentado aos alunos, através de

atividades (jogos) que visam tornar o assunto mais interessante. Exemplificando

reproduzimos as atividades introdutórias.

Jogos com dados
Jogo 1 – Soma da sorte
Na classe, formam-se 11 times. Um terá o número 2, outro o 3 e assim por diante até 12.
Cada time, na sua vez, joga dois dados e soma os pontos. O time cujo número é igual à soma
faz um gol.
Alguém deve anotar na lousa o número de gols de cada time.
Após 50 lançamentos acaba o jogo e ganha o time com mais gols.
Transcreva em seu caderno os resultados da lousa e anote sua opinião: o time vencedor
ganhou apenas por ter mais sorte?
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Jogo 2 – Par ou ímpar
Forme dupla com um colega. Um de vocês será PAR e o outro, ÍMPAR.
Lançam-se três dados e multiplicam-se os pontos de cada dado. Se o produto for par, ponto
para o jogador PAR; se for ímpar, ponto para o jogador ÌMPAR.
O jogo termina após oito lançamentos e não se esqueçam de anotar o resultado.
O professor transcreve os resultados de toda a classe na lousa, e você registra sua opinião: a
vitória do PAR (ou do ÌMPAR) foi pura sorte?
  

O texto está bem redigido, e nos problemas resolvidos são exploradas

diferentes estratégias de resolução (tabelas, princípio multiplicativo e árvore de

possibilidades).Citando os PCN-EF (1998 p.70) “ No terceiro ciclo é importante que os

alunos sejam estimulados a construir e analisar diferentes processo de resolução de

situações-problema e compará-los. Ao desenvolver a capacidade de buscar soluções

favorece a que o aluno passe a reconhecer a necessidade de construir argumentos

plausíveis.”

Os exercícios possuem enunciados diversificados, e estabelecem relações,

como sugerem os PCN-EF(1998 p. 37) “O estabelecimento de relações é fundamental

para que o aluno compreenda efetivamente os conteúdos matemáticos, pois,

abordados de forma isolada, eles não se tornam uma ferramenta eficaz para resolver

problemas e para a aprendizagem/construção de novos conceitos”.  Finalizando  as

estratégias apresentadas nos exemplos resolvidos são “cobradas”  nos exercícios

propostos como por exemplo no exercício 7 (p. 173)

 Agora vamos lançar dois dados e multiplicar o número de pontos obtidos em cada um
a) Construa uma tabela mostrando todas as possibilidades de lançamento dos dois lados
b) Quantas são essas possibilidades?
c) Em quantas delas o produto é 12?
d) Quais são as chances de o produto ser 6?
e) Há chances de o produto ser 17 (p. 173)?
f) Estabelecendo assim uma ligação entre o que foi apresentado e o que se pretende
desenvolver.

Notamos que existe coerência entre as atividades introdutórias e o que esta

sendo cobrado nos exercícios propostos.

Considerações
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Após uma leitura cuidadosa do capítulo 8 ( pp. 169–174), pudemos constatar

que o planejamento deste está de acordo com os objetivos dos Parâmetros

Curriculares Nacionais, no que diz respeito ao ensino da Combinatória, com diversas

situações diversificadas e  contextualizadas. Neste texto os autores valorizam as

diversas representações na resolução dos problemas de contagem, o que

consideramos excelente. Resumindo estas observações finais, podemos dizer que o

livro, além de estar norteado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, representa

para o professor uma excelente fonte de referência para que ele possa organizar suas

aulas sobre problemas de contagem e trabalhe modelagem com seus alunos.

Descrição sucinta do livro “Pensar e Descobrir” 7a série do Ensino

Fundamental

O volume 3 da coleção aborda os conteúdos: Porcentagem e juros simples,

potências e raízes, os números reais, tópicos de geometria, cálculo algébrica,

polinômios, gráficos e tabelas, equações do 1º grau com uma incógnita e sistemas  de

equações do 1º grau. Apresenta boas ilustrações, bibliografia complementar e manual

pedagógico.

Análise

Constatamos que este volume não apresenta o conteúdo de problemas de

contagem, nem mesmo associando-a a outros conteúdos matemáticos.

Considerações

Nossas considerações aqui ficam comprometidas pois não foram encontrados

problemas de contagem, podemos inferir que no quesito raciocínio combinatório o livro

não está de acordo com as novas recomendações curriculares (PCN-EF, 1998) de

matemática.

4.5.2.8 Oitava série do ensino fundamental
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Descrição sucinta do livro “Matemática” 8a série do Ensino Fundamental

Este volume da coleção cobre semelhança, problemas de contagem,

equações, trigonometria, medidas, noções sobre conjuntos numéricos, estatística,

propriedades geométricas, problemas variados, noções de funções, técnicas

algébricas e construções geométricas a exemplo do que ocorre nos demais volumes, o

livro é bem ilustrado e tem boa composição tipográfica. Apresenta ainda 100 testes de

múltipla escolha e questões de vestibulinho. O volume apresenta bibliografia com

leituras suplementares para o aluno e professor, além de um dicionário ilustrado, que

auxilia o aluno na compreensão dos termos específicos da matemática e manual

pedagógico para o professor.

Análise

Neste volume os problemas de contagem recebem destaque no capítulo 2,

com o título “números e cálculos”, o conteúdo é apresentado aos alunos na forma de

texto (problematizado), bem redigido. Na resolução dos problemas são exploradas

diferentes estratégias, tais como, árvore de possibilidades (regular) e princípio

multiplicativo. Para BATANERO et al (1996,p.54) a importância do diagrama de árvore

e princípio multiplicativo, bem como sua conexão, “nos problemas combinatórios o

diagrama de árvore é uma representação que ajuda a compreender melhor as

situações de enumeração e a encontrar com simplicidade a regra do produto: Por

exemplo, se uma árvore tem dois níveis de ramificação, e o primeiro nível tem n1

ramos e cada um destes ramos no segundo nível, o número total de ramos é n1 x n2 .”

Na seção “conversando sobre o texto” o aluno tem a oportunidade de reforçar

seu aprendizado retomando a leitura se necessário. Os exercícios possuem

enunciados diversificados, são estabelecidas conexões entre diversos conceitos

trabalhados anteriormente, intraconectivamente e interconectivamente.

No capítulo 7 denominado Estatística, o assunto (técnicas de contagem) é

retomado na construção de espaços amostrais de eventos equiprováveis, como por

exemplo, no exercício 9 (p. 181). Reproduzimos abaixo este exercício:
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“Vou jogar um dado três vezes e multiplicar os pontos obtidos. Se o resultado

for par, eu ganho. a) Copie e complete a árvore que dá todos os resultados possíveis.

b) Qual é a chance de eu ganhar esse jogo de dar par ou ímpar?”

As atividades de contagem propostas são relacionadas agora a composição

do espaço amostral de eventos  equiprováveis e também vão de encontro aos dizeres

dos PCN-EF (1998, p. 137)”... o emprego de problemas envolvendo combinatória leva

o aluno, desde cedo, a desenvolver procedimentos básicos como a organização dos

dados em tabelas, gráficos e diagramas, bem como a classificação de eventos

segundo um ou mais critérios, úteis não só em Matemática como também em outros

campos, o que reforça a argumentação dos defensores de seu uso desde as séries

iniciais do ensino fundamental.”

Considerações

Após a leitura cuidadosa dos capítulos 2 e 7, estas são as impressões que

ficaram: em primeiro lugar, o texto é redigido de modo a atrair o interesse dos leitores,

em outras palavras os autores conversam através da escrita com os alunos e

professores de maneira clara, fazendo-os pensar. O estilo é preciso, todos os fatos

são enunciados com justificativa. Assim, do ponto de vista da construção do conceito,

ele atende ao que se espera de um livro didático de qualidade. Quanto aos exercícios,

são todos com enunciados diversificados e mostram o uso da matemática em

questões relevantes do dia-a-dia. O leitor é estimulado a pensar, a usar sua

imaginação e criatividade, pois texto e exercícios o induzem a isto. Em suma, os

capítulos analisados educam seus leitores para melhorarem o raciocínio e os habilitam

a utilizar de modo inteligente e significativo a árvore de possibilidades e o princípio

multiplicativo.

Descrição sucinta do livro “Pensar e Descobrir” 8a série do Ensino

Fundamental

Este volume da coleção cobre o estudo das potências e suas propriedades,

cálculo com radicais, noções de estatística, tópicos de geometria, estudo das

equações do 2º grau e a noção das funções. A exemplo do que ocorre nos demais
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volumes, o livro é bem ilustrado e tem boa composição tipográfica. As ilustrações são

de boa qualidade, o que atraem professores e alunos para os assuntos.

Análise

Ao analisar este volume constatamos que a contagem é apresentada nas

páginas 8 e 9 associada a idéia de potência de um número com expoente natural, com

título “Pense e Descubra”  de maneira correta e muito bem ilustrada. Exemplificando

reproduzimos  esta apresentação:

Após esta apresentação, nota-se que o assunto é retomado em apenas um

exercício proposto (exercício 5 p.10), de forma mecânica, onde pede-se para

determinar o número de jogos de um  torneio.

Considerações

A apresentação é muito bem feita, mas fica restrita a “motivação”, o desafio ao

aluno não é retomada. O livro perde, assim, uma excelente oportunidade para desafiar

os alunos com problemas intrigantes como por exemplo:

“Quantos elementos tem o conjunto dos trisavós dos seus trisavós”? (trisavós são os

pais dos bisavós)

4.5.3  Considerações Sobre a Análise Dos Livros Didáticos  De Matemática
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Nas duas coleções analisadas a apresentação do conteúdo é feita sempre

através de um problema ou atividade introdutória, particularmente os livros de 1ª a 8a

série de autoria de Lellis e Imenes, a nosso ver favorecem mais o trabalho individual

dos alunos, pois no tópico “conversando sobre o texto” os autores falam com os

leitores através da escrita, despertando nos alunos a motivação para o estudo da

contagem e retomam o hábito de leitura e interpretação, vitais também no ensino da

matemática, além de favorecer o trabalho independente dos alunos, fazendo-os

pensar. No entanto os livros de 1ª a 8ª série de autoria de “Giovanni e Giovanni Jr. “a

nosso ver não favorecem tanto o crescimento da autonomia dos alunos, estabelece

uma dependência maior do aluno para com o professor.

Quanto ao desenvolvimento da teoria tanto numa coleção quanto na outra não

há formalização, o que é adequado ao Ensino Fundamental.

Quanto ao estabelecimento das conexões as duas coleções atendem a esta indicação

sugerida nos PCN. As estratégias trabalhadas nas duas coleções são: contagem

direta, tentativa e erro, uso de tabelas, de dupla entrada, árvore de possibilidades

enumeração sistemática e princípio multiplicativo.

A seguir mostraremos quadros indicando o número de páginas dedicadas ao

assunto (combinatória) em cada uma das séries do Ensino Fundamental, nas duas

coleções, o número de atividades consideradas introdutórias e o número de problemas

propostos (aplicações) por série nas duas coleções analisadas.

Nº DE PÁGINAS DEDICADAS A COMBINATÓRIA

Livros

1a série 2a série 3a série 4a série 5a série 6a série 7a série 8a série TOTAL

Matemática

Pensar e Descobrir

2

(240 p.)

2

(252 p.)

2

(272 p.)

3

(286 p.)

4

(304 p.)

0

(312 p.)

0

(320 p.)

2

(312 p.)

15

Matemática ao Vivo e

Matemática

1 

(159 p.)

3

(136 p.)

3

(144 p.)

 4

(150 p.)

7

(302 p.)

6

(304 p.)

6

(337 p.)

15

(344 p.)

45

 Tabela 01, Relação entre páginas por capítulo, dos livros analisados.
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ATIVIDADES INTRODUTÓRIAS

Livros

1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL

Matemática

Pensar e Descobrir

0 0 1 1 2 0 0 1 5

Matemática ao Vivo (1a

a 4ª )  e Matemática (5ª

a 8ª )

0 2 1 2 3 1 2 2 13

  Tabela 02. Relação entre atividades Introdutórias, dos livros analisados.

PROBLEMAS PROPOSTOS

Livros

1 2 3 4 5 6 7 8 Total

Matemática

Pensar e Descobrir

2 4 1 4 5 0 0 1 17

Matemática ao Vivo

(1a a 4ª )  e

Matemática (5ª a 8ª )

2 8 12 10 18 17 16 24 107

  Tabela 03. Relação entre problemas propostos, dos livros analisados.

Podemos notar que, a coleção com maior número de páginas dedicadas ao

assunto de Análise Combinatória foi a coleção “Matemática ao vivo” e “Matemática”.

Devemos ressaltar que esse livro é considerado por boa parte dos professores de

matemática como um livro difícil de trabalhar, talvez por não abordar tradicionalmente

assuntos da Matemática. Podemos também, observar que a coleção “Matemática ao

Vivo” e “Matemática” foi a que apresentou maior quantidade de atividades introdutórias

(a maior parte resolvida) e maior quantidade de exercícios propostos (107 exercícios).

Notamos ainda que a coleção Matemática “Pensar e Descobrir” não traz

nenhum problema de contagem nas 6ª e 7ª séries.
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4.5.4  Comparação Das Abordagens Adotadas Nos Livros Didáticos  Com a

Proposta Curricular Paulista e Com os PCN-EF

Quanto as duas coleções de livros didáticos do Ensino Fundamental

analisadas e os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental,

observamos que tanto as coleções quanto os Parâmetros enfatizam a contagem direta

e o uso de representações, para em seguida fazerem uso do princípio multiplicativo.

Ambos se propõe a introduzir o raciocínio combinatório no Ensino Fundamental, não

existindo assim preocupação em definir arranjo, permutação e combinação. Estes

resultados obtidos por nós apontam para o mesmo sentido que os resultados obtidos

por ESTEVES (2001, p.44).

Quanto as coleções do Ensino Fundamental e a proposta curricular, ambas

trabalham apenas com o conceito de contagem, sendo que na proposta curricular o

conceito de contagem aparece na 3ª série somente para o aprendizado do conceito de

multiplicação.

Contatamos que  a proposta curricular do Estado de São Paulo  para o ensino

da Matemática encontra-se defasado, e necessita ser revisto, como apontam

pesquisas recentes, dentre as quais, citamos LOPES (1999, p. 100): “...nos encontros

com professores, ainda discutimos esse mesmo documento e observamos que o

currículo de São Paulo já está precisando ser revisto a fim de considerar questões

atuais e urgentes do ensino da Matemática”.

Faremos a seguir, uma comparação sintetizada das orientações dos  PCN-EF,

Proposta Curricular Paulista e como os livros analisados trazem o desenvolvimento da

Combinatória ao longo dos 8 anos do Ensino Fundamental.
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Parâmetros Currículares

Nacionais

Proposta

Curricular do

Estado de

São Paulo

Matemática

Pensar e

descobrir

(Giovanni)

Matemática ao

vivo e

Matemática

(Imenes e Lellis)

      
   11 1

ºº º    
   CC C

   II I
   CC C

   LL L
   OO O

•  Utilização de diferentes

estratégias para quantificar

elementos de uma coleção

contagem e pareamento,

estimativa e

correspondencia entre

agrupamentos

•  Organização em

agrupamentos para facilitar

a contagem e a comparação

entre grandes coleções.

• Interpretação e elaboração

de listas, tabelas simples e

de dupla entrada

•  Desenvolvimento

da idéia de

Quantidade e sua

representação

•  contagem direta

•  Descrição e

contagem das

possibilidades

•  desenvolvimento

de estratégias

pessoais

•  Organização das

possibilidades em

tabelas

Representação

das possibilidades

através de figuras

•  Atividades

lúdicas
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22 2
ºº º    

   CC C
   II I

   CC C
   LL L

   OO O
•  Resolução das operações

com números naturais , por

meio de estratégias

pessoais e do uso de

técnicas operatórias

convencionais, com

compreensão dos

processos nelas envolvidos.

•  Leitura e interpretação de

dados apresentados de

maneira organizada (por

meio de listas, tabelas,

diagramas e gráficos) e

construção dessas

representações.

•  Interpretação de dados

apresentados por meio de

tabelas e gráficos, para

identificação  de

características previsíveis

ou alcatórias de

acontecimentos

•  Identificação das possíveis

maneiras de combinar

elementos de uma coleção

e de contabilizá-las usando

estratégias pessoais.

Classificação

de elementos

de uma

coleção

segundo

“diagramas de

árvore”

Conceito de

multiplicação

associada à

idéia de

combinatória

•  conceito de

multiplicação

associada à idéia de

combinatória

•  utilização e

desenvolvimento

da enumeração

sistemática.

•  Análise das

possibilidades

•  Conceito de

multiplicação

associado a

contagem de

possibilidades

•  Desenhos na

representação dos

diferentes

caminhos

(possíveis)

•  Preenchimento

de tabelas já

inicidas.
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 3

º 
  C

  I
  C

  
L

  
O

•  Coletar, organizar e

analizar informações,

construir e interpretar

tabelas e gráficos, formular

argumentos convincentes,

tendo como base a análise

de dados organizados em

representações

matemáticas diversas.

•  Resolver situações-

problema que envolvam o

raciocínio combinatório e a

determinação de sucesso

de um determinado evento

por meio de uma razão.

•  Resolução de problemas

de contagem, incluindo os

que envolvem o rpincípio

multiplicativo, por meio de

estratégias variadas, como

a construção de esquemas

e tabelas.

•  Representação e

contagem dos casos

possíveis em situações

combinatórias

•  construção do espaço

amostral e indicação da

probabilidade de sucesso de

um evento pelo uso de uma

razão.

•  Associa

ção entre

problemas de

contagem e

multiplicações

sucessivas de

fatores iguais

(potenciação)

•  multiplicação

associada a idéia

combinatória.

•  contagem do nº de

divisores de um

número natural

•  contagem direta

•  Apresentação de

situações

envolvendo várias

possibilidades:

placas  de

automóveis jogo

da velha, cartões

de loteria, segredo

de um cofre, etc.

•  Interpretação de

tabelas

•  Apresentação de

todas

possibilidades  em

certos problemas

•  Determinação da

quantidade de

casos  possíveis,

utilizando recursos

como tabelas,

diagramas de

árvore e

multiplicação.

•  Generalizar a

resolução de

alguns problemas

de contagem.
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•  Construir um espaço

amostral de eventos

equiprováveis, utilizando o

princípio multiplicativo ou

simulações para estimar a

probabilidade de sucesso de

um dos eventos.

•  Resolução  de situações-

problema de contagem, que

envolvem o princípio

multiplicativo, por meio de

estratégias variadas, como

a construção de diagramas,

tabelas e esquemas sem a

aplicação de fórmulas

•  Construção do espaço

amostral, utilizando o

princípio multiplicativo e a

indicação da probabilidade

de um evento por meio de

uma razão.

•  Exemplo particular

da Associação do

número de

resultados possíveis

a potência de base

2.

•  Identificação,

apresentação ou

quantificação das

várias

possibilidades de

uma situação

usando simples

contagem, tabelas

ou diagramas de

árvores.

•  Calcular aa

chances de uma

possibilidade ou

evento ocorrer.

•  identificação das

possiblidades de

correntes de uma

determinada

situação.

•  Resolução de

problemas de

contagem

empregando os

recursos como

tabelas, árvores,

esquemas, etc.

Quadro 04. Quadro Comparativo dos PCN-EF, Proposta Curricular Paulista e Livros Didáticos

Analisados.



79

Capítulo 5

5     QUESTIONÁRIO 1 (Caracterização dos professores)

5.1  INTRODUÇÃO

Neste capítulo faremos uma pequena análise quantitativa dos dados

coletados no questionário 1.

Neste questionário estamos interessados, em linhas gerais, em caracterizar

os professores sujeitos de nossa pesquisa, quanto ao regime de trabalho, formação,

etc. acreditamos que estas informações nos ajudarão a conhecer melhor os sujeitos

do  nosso estudo. No desenrolar desta análise recorreremos, entre outros autores, a

Bolivar et al (2002) que articula as idéias de trajetória pessoal e perfil profissional,

para a definição e o estudo do ciclo vital por que passam os professores. Tal

articulação tem como ponto de partida os estudos sobre o desenvolvimento pessoal

do adulto, realizados por Levinson, Kohlberg, Érickson e Hubermann apresentados

nesta obra.

Nosso estudo foi realizado com alguns professores da rede pública de

Ensino Fundamental e Médio do Estado de São Paulo, que participaram do curso de

Atualização de Conhecimentos (Formação Continuada) em realização pelo convênio

PUC-SP / SEE-SP denominado “Construindo Sempre Matemática”. Distribuímos o

questionário para ser respondido de forma espontânea para um grupo de 100

professores deste grupo, efetivos ou não, com a característica de já haverem

realizado o estudo da Análise Combinatória em cursos de Ensino Médio e/ou

Superior. Em particular todos os envolvidos nesta amostra têm em comum o fato de

estarem lecionando para a 6a série do Ensino Fundamental.

Esta formação continuada de professores de Matemática envolveu cerca de

4000 professores do Ensino Fundamental e 2000 professores do Ensino Médio. O

Projeto está enquadrado no âmbito do Programa Pró - Ciências que é exclusivo do

Ensino Médio, mas foi possível estendê-lo para o Ensino Fundamental. A Secretaria

da Educação se responsabilizou pela indicação dos professores que iriam trabalhar
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no projeto realizando  a publicação dos inscritos no Diário Oficial do Estado de São

Paulo. O projeto foi estruturado basicamente; em encontros presenciais, aplicação do

material pedagógico  com os alunos (no período compreendido entre os encontros

presenciais)  e acompanhamento à distância (Internet).Melhor especificando tivemos:

•  Encontros presenciais (3 momentos)  com duração total de 60 horas;

incluindo oficinas e palestras.

•  Acompanhamento a distância entre cada uma das fases presenciais;

incluindo Fórum de discussão, Debates, Interlocuções e Envio de

relatórios.

Os objetivos gerais deste projeto visavam fortalecer a formação matemática

e pedagógica dos professores, tendo como fundamentação os PCN-EM e os PCN-

EF na área de matemática, mediante uma estratégia de estreita articulação entre

teoria–prática-docente–pesquisa. Busca avançar na construção de propostas para os

Ensino Fundamental e Médio em que a ciência e a tecnologia sejam usadas a

serviço da construção da cidadania, tomando como ponto de partida o estágio atual

das discussão dos professores.

As discussões nos fóruns não visavam particularmente as atividades de

raciocínio combinatório, objeto de nosso estudo.

Estamos interessados em como esses professores que participam deste tipo

de formação entendem o uso de modelagem para atividades combinatórias (ver

capítulo 6). O material trabalhado no projeto não contempla especificamente este

conteúdo, mas na meta 6, atividade 6, apresenta uma atividade sobre organização

de uma contagem através de uma árvore de possibilidades (já citada anteriormente,

no desenvolvimento do nosso quadro teórico na página 10).

Justificamos assim a não utilização deste material como fonte primária na

nossa pesquisa.
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5.2  CARACTERIZAÇÃO DOS PROFESSORES.

O grupo de professores é formado por uma maioria feminina ( 78,4%) e

cerca de 46% da amostra têm idade entre 30 e 40 anos, conforme os dados da

tabela 1 em anexo. Para SIKES, citado por BOLIVAR (2002, p.60), este é um período

de estabilização e compromisso, ou seja, “é aquele em que se assenta a cabeça e se

estabelecem mais firmemente os padrões da carreira, lado a lado com as obrigações

familiares”. Os autores caracterizam esse período como o momento em que “a

energia, o envolvimento e a ambição alcançam, em termos de autoconfiança, seu

ponto mais elevado”. Esta característica pode explicar o grau de envolvimento não

somente com as atividades propostas na formação mas também com as respostas

ao nosso questionário (facultativo).

A maioria dos professores (81%) lecionam em escolas públicas estaduais

exclusivamente e, 31,6% deles lecionam de 35 a 40 horas-aula por semana (aulas

com alunos) conforme tabelas 2 e 3 em anexo.

Dos professores que responderam ao questionário cerca de 62,2% lecionam

em dois períodos, 27% lecionam em três períodos e 22% dos professores lecionam

as disciplinas de Matemática e Física.

Aproximadamente 45,7% dos professores lecionam na escola pública a mais

de 5 anos e não mais que 10 anos.

Hubermam propôs um modelo detalhado e interessante de fases na carreira

profissional dos professores, centrado fundamentalmente nos anos de experiência

docente e não na idade. Para HUBERMAM, citado por BOLIVAR (2002 p.54), o

período de 4-6 anos de experiência é uma fase de estabilização,

 ...essa fase é marcada pelo compromisso definitivo, a consolidação de um repertório de
habilidades práticas de base, que trazem segurança no trabalho e identidade profissional. O
sentimento de se ter um modo próprio de operar torna o desempenho cômodo, tranqüilo,
verdadeiro conforto psicológico. Ao invés de se preocupar com a sobrevivência no novo
meio, como sucedia na fase anterior, a pessoa procura agora melhorar seus métodos de
ensino e trabalho com os alunos, adquirir independência e alcançar certa maestria no ensino
para contar com segurança no cargo. A fase de estabilização supõe a escolha dessa
identidade profissional frente a outros modos possíveis de trabalhar/viver. Isso faz com que
a pessoa se perceba como um igual dentro do coletivo de docentes.
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Adquirir autonomia profissional significa sentir-se independente no trabalho, capaz de
tomar decisões próprias. Consolidadas as habilidades necessárias, chega-se a uma certa
proficiência pedagógico o que modela um estilo pessoal no comando da classe. Uma
flexibilidade maior na gestão diária da classe permite à pessoa encarar de modo mais
cômodo o exercício da profissão. A autoridade passa a ser mais natural, realista, segura e
espontânea. Temos aí, em suma, consolidação pedagógica e vivência positiva.

Nesta amostra, aproximadamente 57% dos professores lecionam somente

Matemática enquanto os 43% restantes lecionam mais de duas disciplinas sendo

uma delas Matemática conforme dados das tabelas 4,5 e 6 em anexo.

Quando a formação, 35% formaram-se em Ciências com habilitação em

Matemática e 35% possuem licenciatura plena em Matemática conforme tabela

7.Somente 27% dos professores fizeram algum curso de extensão universitária e

apenas um professor possui especialização em Educação Matemática.

Quanto à prática profissional, a maioria (97%) diz planejar o curso em função

das necessidades dos alunos, 81% dos professores utilizam o livro didático e a

grande maioria, 94,6%, admitiram que conhecem ou leram os PCN-EF de

Matemática, conforme dados da tabela 7 em anexo.

Na questão 5 , 62,2% dos professores afirmam que usam parcialmente os

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental de Matemática como

apoio na preparação das suas aulas. Na questão 6 a maioria (86,5%) admitiu utilizar

materiais concretos em suas aulas. Na questão 7, 48,7% responderam que, às

vezes, incentivam os alunos a usarem calculadora nas aulas de matemática. Na

questão 8, 83,8% responderam que discutem sua prática com outros professores na

escola em que lecionam principalmente nos HTPC ( horário de trabalho pedagógico

coletivo). Na questão 9 apenas 32,4% dos professores responderam que

desenvolvem nas suas aulas a didática de resolução de problemas como sugerem os

PCN-EF, conforme dados da tabela 7 em anexo.

Na questão 10 as dificuldades apontadas pelos professores para

acompanhar as diretrizes curriculares foram inúmeras, as que mais apareceram

sintetizamos nas frases: “falta de tempo” e “turmas com muitos alunos” o que nos

leva a inferir que o excesso de aulas dadas por semana e a numerosa quantidade de

alunos (40 ou mais) prejudicam e muito  a qualidade do ensino de Matemática.
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Na questão 11, aproximadamente 44% dos professores responderam que o

trabalho desenvolvido em sala de aula é coerente com sua visão sobre o ensino da

Matemática, mas não justificaram suas afirmações (ver comentários, questão 11 em

anexo).

A questão relativa ao bloco de conteúdo “Tratamento de Informação”, no item

a), 69,5% dos professores apontaram as noções de Combinatória e a Probabilidade

como os assuntos mais difíceis sob o ponto de vista Matemático, para alunos da 6ª

série. Tradicionalmente estes conteúdos são somente trabalhados no Ensino Médio,

junta-se a isto, o fato destes professores terem recebido uma formação que

privilegiava o uso excessivo de fórmulas, esses fatos somados nos leva a deduzir

que o professor possui uma visão formalizada sobre os conteúdos de Combinatória e

Probabilidade, ou seja, não concebem como tais conteúdos podem ser trabalhados a

partir do primeiro ciclo do Ensino Fundamental. No Ensino Fundamental são

trabalhadas as idéias, ou seja o início de um processo de desenvolvimento do

raciocínio seja ele Combinatório, Probabilístico ou Estatístico. Ao considerar tais

conteúdos como os mais difíceis talvez os professores ainda não tenham clareza de

qual a Combinatória e a Probabilidade que serão exploradas no Ensino

Fundamental. No item b), 57% dos professores consideram o ensino da

Combinatória, sob o ponto de vista da aprendizagem, os mais difíceis para os alunos

das 6ª  série e 8ª série do Ensino Fundamental.

No item c), aproximadamente 70% dos professores consideram que as

noções de Estatística despertam mais interesse por parte dos alunos em todos os

ciclos do Ensino Fundamental. Ao considerar a Estatística como um tema que

desperta maior interesse e que tem maior aproveitamento, nos leva a supor que os

mesmos estariam considerando a Estatística apenas como sinônimo de gráficos,

tabelas e cálculos simplificados, ou seja, uma concepção no mínimo inadequada do

que se entende por Estatística e do seu objetivo. Citando LOPES (2002, p.1) “ o

objetivo da Estatística é estudar os métodos científicos de coleta, organização,

resumo, apresentação e análise de dados para, com base em tais análises, servir

como auxílio na obtenção de conclusões validas durante a tomada de decisões em

ambientes de incerteza”. Par ensinar os conceitos de Estatística com segurança e de
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forma adequada, concebendo-a como Ciência e não como uma simples aplicação da

Matemática é preciso entre outras coisas que os professores mostrem

a necessidade da Estatística para os alunos do Ensino Fundamental e Médio nos seguintes
pontos: Ler e compreender tabelas e dados estatísticos, cotejar dados estatísticos
publicados com informações de levantamentos feitos pelos alunos; e tomar decisões que
dependem da leitura de dados estatísticos; usar ferramentas essenciais em conceitos e
procedimentos matemáticos, e construir representações para formular e resolver problemas .
(LOPES, 2002, p.3)

No item d), o conteúdo apontado pelos professores como aquele em que os

alunos mais cometem erros foram as noções de Combinatória e Probabilidade,

respectivamente 71,5% na 5ª série e 75% na 7ª série.

No item c), aproximadamente 60% consideraram que os alunos têm maior

aproveitamento em Estatística em todas as séries do Ensino Fundamental. No item

f), aproximadamente 40% consideraram que seus alunos tem um maior

aproveitamento em Estatística.

Na questão 12 pudemos constatar que apenas 31% dos professores

estudaram Análise Combinatória com profundidade no Ensino Médio e ainda, 47,8%

o fizeram  no Ensino Superior.

A questão sobre a opinião dos professores em ensinar a Combinatória no

Ensino fundamental foi apontada por um professor, como uma iniciativa importante

para o desenvolvimento cognitivo dos alunos, os demais consideraram a iniciativa

importante mas não fizeram  argumentações consideradas por nós como relevantes.

Percebemos uma contradição nas respostas dadas pelos professores, boa

parte deles disseram que leram os PCN–EF, fato não confirmado nas respostas

dadas em outras perguntas do questionário. Este é um fato que merece ser

ressaltado: a fala dos professores não condiz com a sua prática. Parece existir a

ausência de uma cultura reflexiva que favoreça a análise de sua prática. Isso ocorre

também por falta de formação teórica didática adequada.
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Capítulo 6

6    QUESTIONÁRIO 2

6.1 INTRODUÇÃO

Este capítulo diz respeito à organização e realização da fase

experimental. A seguir mostraremos a estrutura do nosso estudo, bem como a

descrição de uma análise a priori do questionário, descrição da aplicação, análise

a posteriori e conclusão.

Inicialmente, informamos aos professores participantes que estamos

desenvolvendo uma pesquisa de Mestrado em Educação Matemática que busca

estudar problemas relativos ao desenvolvimento do raciocínio combinatório no

Ensino Fundamental, como sugerem os Parâmetros Curriculares Nacionais de

Matemática do Ensino Fundamental, e em seguida pedimos a colaboração no

preenchimento do questionário.

No questionário 2, estaremos interessados em analisar como o

professor está instrumentalizado para ensinar  Combinatória no Ensino

Fundamental ? e ainda Quais as concepções do professor que influenciam

sua prática e como uma formação continuada pode alterar ou reforçar estas

concepções ?

6.2  ANÁLISE A PRIORI  E A POSTERIORI DO QUESTIONÁRIO 2

6.2.1 Primeira Questão

Nesta questão, nosso objetivo é analisar a postura dos professores sobre

os procedimentos de resolução adotados pelos alunos, e verificar também, se os

mesmos conhecem o conteúdo (problemas de contagem) a ser ensinado e sua
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tradução em objetivos de aprendizagem. Paralelamente estaremos preocupados

também com a interpretação realizada pelos professores.

A  seguir, reproduzimos a primeira questão do questionário:

1 - Marina tem 3 saias de passeio: uma verde, uma amarela e uma

vermelha, e duas blusas: uma branca e outra preta. De quantas maneiras

diferentes ela poderá se vestir? Quais são elas?

NA QUESTÃO 1

a) Qual dos alunos (A, B, C, ou D) na sua opinião apresentou o melhor

procedimento? e o pior?

b) Quais alunos mais se aproximaram de um procedimento matemático?

c) Na sua opinião este problema é adequado para que ciclo do ensino

fundamental? Porquê

d) Que nota você daria para cada um deles? (de 0 a 10)

Aluno A ______ Aluno C ______

Aluno B ______ Aluno D ______

e) Você faria algumas observações sobre as resoluções acima?

( ) não   ( ) sim, quais?

Nossa análise a priori:
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No item (a) o aluno A se preocupou em dar uma resposta imediata ao

problema, aplicou corretamente o princípio multiplicativo, mas não respondeu

quais eram as maneiras diferentes para Marina se vestir e ainda não fez uso de

representações que indicassem a enumeração das possibilidades como pedido

no enunciado.

O aluno B fez uso da representação utilizando uma tabela, na qual mostra

todas as possibilidades para Marina se vestir e ainda dá uma reposta ao

problema, o uso destas tabelas como instrumento de resolução é comum em

alguns livros didáticos a partir do 2º ciclo do Ensino Fundamental( ver página 61).

O aluno C fez uso da representação utilizando a árvore de possibilidades,

ainda que fazendo uso de palavras e não desenhos como o aluno B.

O aluno D fez uma representação mais sofisticada, esta resolução

mostra-nos que este aluno provavelmente possui um nível de raciocínio mais

elaborado que os demais.

Esperamos que os professores classifiquem os alunos B, C e D como os

que apresentaram o melhor procedimento e o aluno A, como o pior, pois, apesar

de dar a resposta certa, observemos que este não responde a questão

completamente.

Estabelecemos como premissa o conhecimento que os professores têm

dos livros didáticos que abordam estas diferentes resoluções e os PCN-EF de

matemática, dois instrumentos importantes para que eles possam analisar os

procedimentos adotados pelos alunos.

Sob  o  ponto  de  vista da  aprendizagem, esta  questão visa

desenvolver a utilização do    princípio  multiplicativo   e  fazer uso das

representações (desenhos, tabelas  ou  árvore de possibilidades) na

determinação  de  resultados possíveis (ESTEVES, 2001).    Sob o ponto de  vista

do  ensino, estamos  interessados  em  verificar  se os professores percebem

estes objetivos de aprendizagem, consideram as estratégias de resolução e

analisam os  procedimentos  dos  alunos  com base na sua prática,  livros

didáticos  e PCN-EF. Citando PERRENOUD (2000, p.20), estamos interessados

em diagnosticar se os professores  “conhecem, os conteúdos a serem  ensinados

e sua tradução em  objetivos  de  aprendizagem” e ainda se os professores estão

reparados para “ trabalhar a partir das representações dos alunos”.    Estas são
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duas competências específicas indicadas pelo autor para serem trabalhadas na

formação continuada dos professores.

No item (b) esperamos que a maioria dos professores concordem que

todos os procedimentos utilizados pelos alunos são procedimentos matemáticos.

Pois em todas as resoluções foram feitas representações, os alunos foram

substituídos por um modelo de mais fácil manipulação (modelo numérico,

diagrama e árvore de possibilidades). Estão agindo no domínio pseudoconcreto

(tal como apresentamos na página 8, capítulo 1) , pode-se dizer que  o problema

real foi transformado em um problema matemático em que se faz necessário o

uso da abstração para resolve-lo.

No item (c), esperamos obter como resposta de forma indireta se os

professores conhecem os PCN-EF de Matemática, e são capazes de classificar

este problema como adequado a partir do 1º ciclo do Ensino Fundamental,

justificando a classificação, citando os Parâmetros. Pois em alguns dos objetivos

propostos nos Parâmetros para este ciclo relativos ao desenvolvimento do

raciocínio combinatório resume-se em; Resolver situações-problema e construir, a

partir delas, os significados das operações fundamentais, buscando reconhecer

que uma mesma operação está relacionada a problemas diferentes e que um

mesmo problema pode ser resolvido pelo uso de diferentes operações, e ainda,

Identificar o uso de tabelas e gráficos para facilitar a leitura e interpretação de

informações e construir formas pessoais de registro para comunicar informações

e construir formas pessoais de registro para comunicar informações coletadas.

No item (d) acreditamos que a maioria dos professores atribuam nota

média 5  para o aluno A, pelo fato dele ter respondido parcialmente a questão,

deixando de responder  quais eram as  possibilidades. Quanto aos demais alunos

esperamos que todos recebam nota 10 (nota máxima), pois todos os

procedimentos utilizados respondem a questão completamente. Para que este

fato se dê, esperamos que os professores reconheçam que as estratégias

utilizadas na resolução da questão são as mesmas utilizadas nos livros didáticos

analisados no capítulo 4.

 E finalmente, no item (e), esperamos que a maioria do professores façam

observações, quanto a resolução  do  aluno A, destacando que ele pode não ter
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compreendido  o enunciado. Este problema requer por parte dos alunos

criatividade, iniciativa, espirito explorador  e ainda conceitos de multiplicação e

adição. Esperamos que este fato seja ressaltado pelos professores no momento

da análise.  É possível também que alguns professores nas observações façam

comentários ressaltando, que este é um problema de agrupamento, no qual a

ordem de escolha dos elementos deve ser levada em conta sobre o modelo

formal de resolução deste tipo de problema. (classificando o problema como de

arranjos simples).

 Nossa análise a posteriori:

Item (a):

Notamos nas respostas dadas pelos professores que 59% deles não

classificaram os procedimentos dos alunos, identificando um melhor procedimento

ou melhores procedimentos e um pior, o que nos leva a inferir que os professores

não leram com atenção suficiente  o enunciado do problema, bem como as

resoluções dos alunos ou não acharam relevante fazer a classificação.

Somente dois professores classificaram o procedimento do aluno A como

o “pior”, no entanto não houve justificativa relevante.

Item b:

Cerca de 52% dos professores consideraram os procedimentos dos

alunos A., B, C e D como procedimentos matemáticos como era esperado e

justificado em nossa análise a priori. Os outros 48% classificaram os alunos, isto

é, enumeram-nos, fato este que não havíamos previsto.

Item c:

As respostas dadas neste item foram bastante diversificadas. No entanto

somente um professor respondeu que esta atividade não poderia ser aplicada no

Ensino Fundamental, exemplificando:

“Acredito que não, pois dentro de cada conteúdo, não se adequa este

processo”.
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É possível que nesta frase ele estivesse querendo dizer que o conteúdo

(combinatória) não é adequado ao processo de ensino vigente, o que nos leva a

inferir um desconhecimento dos PCN-EF.

Os demais professores classificaram o problema numa das séries do

Ensino Fundamental, no entanto, pudemos constatar que nenhum deles

classificou o problema como adequado ao 1º ciclo e aqueles que o fizeram

entendem que os ciclos são dois (1º ciclo 1ª a 4ª série e 2º ciclo 5ª a 8ª série) e

não quatro como indicado nos PCN – EF.

Item d.

Para facilitar a análise deste item construímos uma  tabela:

Notas

Aluno 10 9 8 7 6 5 4 3

A 12 9 2 1

B 13 2 1 1

C 11 2 1 1 1 1

D 12 3 1 1

 Tabela 04. Notas atribuídas aos alunos na 1a questão

Percebe-se claramente que o aluno A obteve 96% de notas maiores ou

iguais a 8, o que mais uma vez contraria nossa expectativa e, ainda reforça o que

relatamos no item (a), a maioria dos professores não prestaram atenção suficiente

no enunciado do problema. Somente um professor atribuiu nota 5 ao aluno A, o

que nos leva a inferir que somente este deve ter percebido que a resolução

estava incompleta.

Item (e)

Neste item comentaremos duas frases que consideramos relevantes para

o nosso trabalho, são elas;

“Demonstrar aos alunos as diversas maneiras encontradas para resolver

o problema.”
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“A e D poderiam ter se explicado ou demonstrado melhor seu raciocínio.”

Na primeira frase notamos que o professor tem a percepção de que o

trabalho com várias estratégias de resolução de problemas é um “arsenal”

importante para a aprendizagem dos alunos. Na segunda frase concordamos

parcialmente com o professor, e acrescentamos que o aluno A deveria ter

respondido quais eram todas as possibilidades (2ª parte da questão), quanto ao

aluno D a explicação pode ser interpretada através do gráfico, o que é suficiente.

6.2.2 Segunda Questão

Nesta questão, nosso objetivo continua sendo o de analisar as reflexões

didáticas dos professores sobre as estratégias de resolução e os erros dos alunos

ao aplicarem o raciocínio combinatório, paralelamente, gostaríamos de verificar a

interpretação da questão (a ordem é ou não relevante) pelos professores.

A seguir, reproduzimos a segunda questão do questionário:

2 - Numa reunião de equipe há 6 alunos. Se cada um trocar um aperto de

mão com todos os outros, quantos apertos de mão teremos ao todo?
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NA QUESTÃO 2

a) Qual dos alunos (A, B, C, ou D) na sua opinião apresentou o melhor

procedimento? e o pior?

b) Quais alunos mais se aproximaram de um procedimento matemático?

c) Na sua opinião este problema é adequado para que ciclo do ensino

fundamental? Porquê

d) Que nota você daria para cada um deles? (de 0 a 10)

Aluno A ______ Aluno C ______

Aluno B ______ Aluno D ______

e) Você faria algumas observações sobre as resoluções acima?

(   ) não   (   ) sim, quais?

    Nossa análise a priori

No item (a), o aluno A se preocupou com a ordem dos apertos de mão,

pode-se dizer que ao interpretar a questão ele estabeleceu que a ordem era

relevante. Nesta estratégia fez uso de um diagrama e utilizou a adição para obter

a quantidade de apertos de mão.

O aluno B também se preocupou com a ordem em que se dão os apertos

de mão, pode-se dizer ele também considerou  a ordem relevante. Esta estratégia

se assemelha  muito a estratégia do aluno A, mas com uma ligeira diferença, em

sua representação ele não faz cinco desenhos como o aluno A e em uma única

representação  mostra todos os apertos de mão.

O aluno C utilizou uma estratégia muito interessante (a tabela), mas o seu

procedimento de cálculo pode ser considerado inadequado ou incompleto. Porque

é  possível que tenha considerado a ordem dos apertos de mão relevante quando

não deveria.

O aluno D se preocupou em dar uma resposta ao problema através da

aplicação automática de um modelo numérico.  É possível que ele  tenha

considerado a ordem dos apertos de mão  importante.
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Neste item presumimos que os professores classifiquem as estratégias

dos alunos A e B como melhores, por utilizarem as estratégias corretamente e

não levando em conta a relevância da ordem. Já o aluno C fez uso de uma tabela,

estratégia  utilizada em alguns livros didáticos nacionais, mas na contagem

percebe-se que ele repetiu o número de apertos de mão, em outras palavras ele

utilizou a estratégia inadequadamente, por considerar a ordem relevante no

processo de contagem. Esperamos que esta classificação seja feita com base

num dos objetivos relacionados aos problemas de contagem apresentados em

nossa análise dos PCN-EF(p.32) que aqui resumimos em utilizar diferentes

registros gráficos, desenhos, esquemas, escritas numéricas – como recurso para

expressar idéias, ajudar a descobrir formas de resolução e comunicar estratégias

e resultados.

O aluno D cometeu o mesmo tipo de  erro que o aluno C, isto é,

considerou a relevância da ordem nos apertos de mão. Com base nos

instrumentos de análise citados acima  esperamos que os professores façam uma

análise destas estratégias, classificando as dos alunos C e D como adequadas,

porém  utilizadas de forma errônea. Também é possível que em seus comentários

eles não as considerem totalmente erradas, justificando que se os alunos

tivessem dividido o resultado encontrado por dois (que é o número de ordens de

cada subconjunto) teriam acertado a questão, pensando assim, estavam no

caminho certo. Sob o ponto de vista da aprendizagem esta questão visa

desenvolver no aluno uma postura ativa, na qual ele tem que pensar e arquitetar

um plano de ação para levá-lo à solução. Sob o ponto de vista do Ensino estamos

interessados em analisar como os professores consideram as estratégias

adotadas pelos alunos e ainda como eles as percebem. Citando novamente

PERRENOUD (2000, p.17), gostaríamos de verificar se eles mobilizam três

competências específicas:

“conceber e administrar situações-problema ajustadas ao nível e às possibilidades

dos alunos; conhecer, para determinada disciplina, os conteúdos a serem

ensinados e sua tradução em objetivos de aprendizagem; saber explicitar as

próprias práticas.”

Quanto a relevância ou não da ordem, gostaríamos que fizessem

comentários neste sentido, pois em pesquisas como as de  BATANERO (1996), o

erro de ordem está presente em grande número, nos problemas de combinação
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resolvidos pelos alunos. Este também é um resultado apontado por ESTEVES

(2001).

No item (b), esperamos que a maioria dos professores concordem que

todos os procedimentos utilizados pelos alunos são procedimentos matemáticos.

Pois também nesta questão em as todas  resoluções foram feitas representações,

os alunos do enunciado do problema foram substituídos por  modelos de mais

fácil manipulação (modelo numérico, diagrama e tabela ). Consideramos que eles

estão agindo no domínio pseudoconcreto (COUTINHO, 2001 p.65), pode-se dizer

que  o problema real foi transformado em um problema matemático em que se faz

necessário o uso da abstração para resolvê-lo, embora guardem as designações

usadas no domínio da realidade.

No item (c), esperamos obter como resposta de forma indireta se os

professores conhecem os PCN-EF de Matemática, e são  capazes de classificar

este problema como adequado a partir do  1º ciclo do Ensino Fundamental,

justificando a classificação, citando os Parâmetros, confirmando observações da

1a questão.,

No item (d), são esperados nota 10 (nota máxima) para os alunos A e B e

nota média 5 para os alunos C e D por motivos já justificados  no item (a).

Finalmente, no item (e), esperamos que os professores façam

observações sobre as resoluções, no que diz respeito a importância  da ordem. É

possível que nos comentários dos professores seja ressaltada a não relevância

da ordem de escolha dos elementos que formam estes agrupamentos.

Nossa análise a posteriori

Item (a)

Apenas  23%  dos  professores  consideraram  os   procedimentos  dos

alunos A e B como os melhores (plenamente satisfatórios),  uma parte

significativa   dos   professores  (64%)   erraria   esta  questão,   pois

consideraram os  procedimentos  dos  alunos  C e  D  como  os  melhores  não

observando  que o número  de   apertos  de  mão  na  resolução  do  problema  foi

contados duas  vezes,  contrariando  nossa   expectativa  realizada  na  análise  a

priori    desta   questão.               Isto    nos   permite   inferir   uma   deficiência  na
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formação matemática do professor ou a leitura não atenta ao texto do enunciado.

Podemos também supor que as concepções errôneas destes professores foram

resistentes ao aprendizado, conforme indicam pesquisas atuais sobre formação

de professores (Manrique, 2003 ) (no prelo).

Quanto a relevância ou não da ordem, não houve comentários a esse

respeito, como esperávamos, no entanto, pudemos constatar que o erro de ordem

esteve presente nos problemas de combinação resolvidos por professores, fato

que confirma algumas pesquisas  anteriores, como as realizadas por BATANERO

(1996), só que estas realizadas com  alunos.

Item (b)

Neste item, apenas 35% dos professores consideraram os procedimentos

de todos os alunos (A, B, C e D) como procedimentos matemáticos, contrariando

nossa expectativa na análise a priori e apenas um professor percebeu os erros

cometidos pelos alunos C e D. Para exemplificar, reproduzimos abaixo sua

resposta:

“Todos, mais os alunos C e D não prestaram atenção que A não

cumprimenta A e que AB e BA são a mesma coisa.”

Na resposta dada por este professor percebe-se que ele observou que a

ordem não era importante na contagem do número de apertos de mão.

No item (c), 29% dos professores responderam que o problema seria mais

adequado ao 2o ciclo (5a a 8a série) e 11% responderam que seria adequado ao

primeiro ciclo o restante não respondeu ou não explicitou claramente sua opinião.

Para facilitar nossa análise no item (d), vejamos a tabela abaixo:
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NOTAS

Aluno 10 9 8 7 6 5 4 3 2 12 0

A 9 3 1 2

B 9 1 2 1 1 1

C 7 3 1 1 1 1 1

D 9 1 2 1 1 1

Tabela 05. Notas atribuídas aos alunos na 2a Questão.

Nota-se que apenas 6 professores deram nota maior que 5 para os

alunos C e D, isto é, 35% dos professores perceberam que os alunos C e D não

resolveram a questão corretamente.

Neste item um professor considerou que a questão tinha dupla

interpretação;

“Pergunta de dupla interpretação (Cumprimento X Aperto de mão)”.

Não consideramos que cumprimento seja diferente de apertos de mão, é

a mesma coisa, isto é, a ordem em que se deu cada um dos acontecimentos

(apertos de mão ou cumprimentos) é irrelevante.

Item (e)

Finalmente, neste item, observamos que parte  dos professores que

observaram os erros cometidos pelos alunos C e D não corrigiram estes “erros”

ou não atentaram para a possibilidade de dizer que estes alunos estavam no

caminho certo, o que faltou foi considerar a não importância da ordem, no caso da

resolução do aluno D, bastava dividir o total obtido por 2 ( o número de ordens).

6.2.3 Terceira Questão.

Esta questão tem por objetivo didático a não aplicabilidade do princípio

multiplicativo, mas pode ser resolvida com outras estratégias (por exemplo

usando a árvore de possibilidades). Segundo ESTEVES (2001, p.99) questões

deste tipo visam  “evitar a pseudoconcepção  de que qualquer problema de

contagem pode ser resolvido através do princípio multiplicativo”. Esperamos que

os professores reflitam sobre esta inviabilidade e que ele seja ressaltado nas suas

argumentações.

A seguir, reproduzimos a terceira questão do questionário:
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3 - Num torneio de Frescobol, na praia do Boqueirão5, os finalistas foram:

Zeca e Kadu. Será declarado campeão aquele que vencer duas partidas seguidas

ou vencer três partidas alternadas.

Observando quem sai vencedor em cada partida até que se obtenha o

campeão , quais os   resultados que se pode obter?

Sugestão: use a árvore de possibilidades para encontrá-los.

a) Você acha que seu aluno, de imediato, irá responder que...

b) Por quê?

c) Quais as dificuldades que podem aparecer?

d) E como você resolveria esse problema para os alunos?

e) Você considera o problema  acima: (  ) bem formulado (   ) mal formulado.

Sugira nova formulação:

 Nossa análise a priori

No item (a) podem aparecer respostas do tipo dadas pelos professores:

•  Não sabem resolver.

•  Os alunos não conseguiram responder, pois não conseguem interpretar, etc.

•  Vão deixar em branco.

Mas é esperado que boa parte dos professores respondam que os alunos

farão uso de esquemas, diagramas ou ainda tentarão resolver o problema

aplicando o princípio multiplicativo (neste caso de forma errônea) como já

constatado em pesquisas anteriores (ESTEVES, 2001), supondo que os

professores conheçam os documentos oficiais de ensino.

BATANERO (1996) aponta o escasso uso que os estudantes fazem da

árvore de possibilidades como uma das dificuldades na aprendizagem da

Combinatória. Possivelmente poderemos verificar se o mesmo ocorre com os

professores envolvidos nesta pesquisa e também se ao resolverem os problemas

de contagem farão uso ou não das representações (árvore de possibilidades)

discutidas no capítulo 3.

                                                     
5 Praia do Boqueirão aqui citada é um dos trechos que compõem os 7 km de praias da cidade de
Santos – SP.
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No item (b) os professores podem justificar seus argumentos com base

nos documentos oficiais, ou ainda, com base na sua experiência profissional.

Poderemos constatar aqui se o professor sabe explicitar as próprias práticas

(PERRENOUD, 2001, p.159).

No item (c) podem aparecer respostas do tipo:

•  Leitura e interpretação das situações–problema.

•  Falta de requisitos mínimos para resolvê-lo.

Ressaltamos que  podem aparecer outras observações sobre as

dificuldades que no momento escapam à nossa análise devido à falta de

pesquisas que fundamentam nossas inferências.

No item (d) esperamos que os professores resolvam o problema proposto

utilizando nas suas representações o uso de esquemas,  diagramas ou o façam

até mesmo por tentativa e erro. É provável que alguns dos professores não façam

uso da árvore de possibilidades usando somente o princípio multiplicativo, não

percebendo que o problema está sendo resolvido de forma errônea. Como já foi

constatado em ESTEVES (2001 p.123), com alunos do 4o ciclo do Ensino

Fundamental, possivelmente vamos  verificar se o mesmo ocorre com os

professores.

Possíveis procedimentos de resolução:

Eles podem utilizar representações diversas; uso de desenhos, tabelas ou

árvore de possibilidades (como foi sugerido no enunciado) na determinação de

resultados possíveis.

Tanto Kadu quanto Zeca podem perder ou ganhar então:

GANHAR = G          Zeca X Kadu

PERDER = P
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G G
G G G

P P
P P

Zeca
G G

G G
P P P

P P

1 – GG

2 – GPGG

3 – GPGPG

4 – GPGPP

5 – GPP

6 – PGG

7 – PGPGG

8 – PGPGP

9 – PGPP

10 – PP

Através do método da tentativa e erro, escrevendo uma a uma, as

possibilidades de ocorrer o evento.

Kadu Kadu

Kadu Zeca Kadu Kadu

Kadu Zeca Kadu Zeca Kadu

Kadu Zeca Kadu Zeca Zeca

Kadu Zeca Zeca
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Zeca Kadu Kadu

Zeca Kadu Zeca Kadu Kadu

Zeca Kadu Zeca Kadu Zeca

Zeca Kadu Zeca Zeca

Zeca Zeca

Nos itens (e) e (f) estamos interessados em verificar  se nossa questão

está clara para os professores. É possível que os professores façam comentários

a respeito da clareza e precisão do que está se pedindo, por exemplo trocar a

frase “quais os que se pode obter” por exemplo por “indique todos os

resultados possíveis de se obter”.

Em geral nós sabemos que nossos alunos lêem os problemas de

Matemática buscando num primeiro momento valores com os quais possam

trabalhar. Obtidos os dados o próximo passo é buscar no enunciado pistas que

indiquem quais as fórmulas e operações devem ser utilizadas na resolução do

problema. Esta receita, em geral é fornecida pelos próprios professores, o que

nos leva a supor uma atitude semelhante por parte deles na resolução do

problema. Este é um procedimento dos professores que contraria a metodologia

de ensino pela modelagem proposto.

Nossa análise a posteriori

Item a:

Neste item apenas um dos professores afirmou que :

         “ Com certeza eles me dirão que no máximo teremos 5 partidas.”

Pode-se considerar esta afirmação como um bom ponto de partida, mas

não era só isso que esperávamos como resposta, gostaríamos que a sugestão

dada no enunciado da questão fosse utilizada neste item, fato que não ocorreu.

Boa parte dos professores, isto é 47% deles não acreditam que seus alunos

podem resolver questões do tipo, talvez porque eles mesmos não saibam resolve-

la.
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  Item c:

No item c, como foi visto anteriormente na análise a priori, foi

acrescentado para que os professores justificassem as respostas dadas no item

anterior. Notamos que alguns professores ao responderem este item colocaram-

se no lugar daqueles alunos que supostamente apresentariam maiores

dificuldades em resolvê-la. Como as justificativas foram bastante diversificadas

escolhemos duas frases (que achamos ser mais relevantes) para serem

analisadas:

 “Não faz parte do cotidiano.”

“ Primeiramente contextualizando o conteúdo, suas definições, exemplos

práticos em sala, para explicar o que é árvore”

A primeira frase parece indicar que o professor percebeu a

impossibilidade de se aplicar o princípio multiplicativo como previmos em nossa

análise a priori uma vez que o jogo faz parte do conhecimento extra escolar do

aluno. Já a segunda frase resolvemos comentá-la por estar presente na fala de

muitos professores que parecem ter assimilado um discurso pedagógico

equivocado, já que nem sempre é possível contextualizar o objeto matemático

para que ele seja ensinado.

Ainda neste item apenas 11% dos professores responderam que seus

alunos não teriam “nenhuma” dificuldade em responder a questão, 17%

consideraram que a interpretação seria mais difícil e 29% dos professores

consideraram nas suas justificativas que os alunos teriam dificuldade em

enumerar todas as possibilidades ou fazer uso da árvore de possibilidades. Esta

dificuldade de enumerar todas as possibilidades em problemas de Combinatória

foi detectada em pesquisas com alunos de diferentes idades e vem mostrando,

com relativa freqüência, especialmente nos alunos mais jovens que esses não

possuem uma capacidade sistemática de enumeração (BATANERO 1996, p. 75).

Item (d):

Quanto ao item d, este foi resolvido apenas por três professores, sendo

que somente um conseguiu resolvê-lo corretamente utilizando a sugestão dada

no enunciado, outros dois tiveram dificuldades em enumerar todas as

possibilidades.
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Pôde-se constatar que os professores tiveram dificuldade em estabelecer

um procedimento que os levasse a todas as possibilidades.

Podemos perceber que uma das principais causas de erros na resolução

de problemas combinatórios simples é a utilização de uma estratégia não

sistemática de enumeração. Mediante atividades de enumeração sistemática

pode-se desenvolver com os alunos as capacidades numéricas básicas; relação

entre os números naturais, assim como as operações de somar e multiplicar. E

ainda, exercitar a classificação de objetos respeitando certas propriedades e

habituando-os na busca de procedimentos sistemáticos.

Apenas 23% dos professores responderam que resolveriam o problema

usando a árvore de possibilidades, no entanto estes mesmos não apresentaram

seus resultados.

Os diagramas de árvore terão grande utilidade posterior tanto no estudo

da Combinatória quanto no estudo das Probabilidades. Este diagrama facilitará a

introdução da idéia de experimento aleatório composto e o cálculo de

probabilidades de sucessos compostos, aplicando a regra do produto da

Probabilidade.

No item e cerca de 75% dos professores consideraram o problema bem

formulado e apenas 25% o consideraram mal formulado, mas não sugeriram

nova formulação, o que nos leva a inferir que estes professores possivelmente

tiveram muitas dificuldades em compreender o que era pedido no problema.

6.2.4 Quarta Questão

Nesta questão, nosso objetivo é reforçar o trabalho na direção da

compreensão intuitiva do princípio multiplicativo, onde a contagem direta se torna

impraticável. Paralelamente, estamos interessados também, em verificar as

dificuldades (se houverem) na resolução da questão pelos professores, suas

representações, e mais especificamente, se ele trabalha a resolução de

problemas com seus alunos no domínio pseudoconcreto.

A seguir, reproduzimos a quarta questão do questionário:
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QUESTÃO 4

4) Calcule a quantidade máxima de placas que podem ser formadas com 3 letras

e 4 algarismos? As placas CLL 4566 e CLL 6645 são diferentes? Por quê?

4.1) Se precisássemos mudar novamente as placas, qual seria a melhor opção:

(   ) aumentar a quantidade de letras

(   ) aumentar a quantidade de algarismos

Por quê?

4.2) Qual seria a quantidade de placas possíveis com 3 letras e 4 algarismos, se

considerássemos placas sem repetição de letras e algarismos?

As placas CTZ 8719 e CTZ 8197 são diferentes por quê?

a) Como você acha que seu aluno resolveria este problema? Quais seriam as

dificuldades?

b) E como você resolveria esse exercício para os alunos?

c) Você considera o problema acima (  ) bem formulado  (  ) mal formulado.

d) Sugestões.

Nossa análise a priori

No item (a) esperamos que a maioria dos professores considerem que

seus alunos façam uso do princípio multiplicativo corretamente, pelo fato da

questão já ter sido aplicada para alunos do 4º ciclo do Ensino Fundamental por

ESTEVES (2001 p.122), que constatou na análise dos resultados o uso correto do

princípio multiplicativo por todos os alunos envolvidos na pesquisa. Sabemos  que

alguns livros didáticos trazem atualmente exercícios modelo, semelhantes a

nossa questão e eles estão norteados pelas referências nacionais (PCN-EF), os

quais incentivam o uso do princípio multiplicativo a partir do 2º ciclo do Ensino

Fundamental( 3a e 4a séries).
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Outra resposta esperada por nós, talvez em menor proporção, é a de que

os professores considerem que seus alunos tenham dificuldades na interpretação

do que se está pedindo e ainda dificuldades em  cálculos aritméticos, baseando-

se na sua prática em sala de aula.

No item (b) esperamos que todos os professores resolvam o problema

aplicando o princípio multiplicativo corretamente. Aqui citando PERRENOUD

(2000, p.159) está em jogo também a competência específica em: “Saber

explicitar as próprias práticas” e o conhecimento matemático.

Se os professores explicitarem suas práticas provavelmente poderemos

compreender melhor os problemas relativos ao ensino e a aprendizagem. Para

facilitar a explicação da resolução esperada por nós reproduzimos abaixo a

questão resolvida que servirá de parâmetro para posterior análise das resoluções

dos professores.

Possível procedimento de resolução

4) Calcule a quantidade máxima de placas que podem ser formadas com 3 letras

e 4 algarismos? As placas  CLL 4566 e CLL 6645 são diferentes? Por quê?

Solução:

O número máximo de placas poderá ser obtido fazendo 26.26.26.10.10.10.10 ,ou

seja, 175 760 000 placas.

Sim as placas  CLL 4566 e CLL 6645  são diferentes, mudou a posição dos

algarismos (distintos) mudou o número da placa ( valor posicional dos algarismos

que compõem o número da placa).

4.1) Se precisássemos mudar novamente as placas, qual seria a melhor opção:

(   ) aumentar a quantidade de letras

(   ) aumentar a quantidade de algarismos

Por quê?

Solução:
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A melhor opção seria aumentar a quantidade de letras pois teríamos 26

possibilidades a mais para cada uma das outras já existentes, por outro lado se

aumentássemos a quantidade de algarismos teríamos apenas 10 possibilidades a

mais para cada uma das outras existentes.

4.2) Qual seria a quantidade de placas possíveis com 3 letras e 4 algarismos, se

considerássemos placas sem repetição de letras e algarismos?

As placas CTZ 8719 e CTZ 8197 são diferentes por quê?

Solução:

Sem repetição teríamos 26.25.24.10.9.8.7, ou seja, 78 624 000 placas.

Sim elas são diferentes, mudando a posição dos algarismos (diferentes) muda a

placa formada.

Nos itens (c) e (d) abrimos um espaço para críticas e sugestões dos

professores para melhorarmos pesquisas futuras.

Nossa análise a posteriori.

Itens (a) e (b):

Esta questão foi respondida completamente correta (todos os itens ) por

apenas dois professores, sendo que um deles consideraram no cálculo do

número de placas, 23 letras (alfabeto da língua portuguesa). Sendo que 41% dos

professores consideraram as placas diferentes, porém, não apresentaram

resolução para a questão. Tivemos ainda dois professores que responderam que

as placas CLL4566 e CLL6645 não são diferentes ( pode-se inferir problemas

com o conteúdo matemático).

Sabemos que nas placas comercializadas são utilizadas letras do alfabeto

inglês (26 letras), daí poderíamos afirmar que o professor da primeira frase

resolveu a questão de forma errada (  o erro pode ter sido provocado por

distração).

“23.23.23.10.10.10.10 sem contar K, W e Y”
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“ 26.26.26.10.10.10.10 com repetição 26.25.24.109.87 sem repetição”.

Como ele justificou que não utilizou neste cálculo as letras K, Y e W

consideramos que ele sabe resolver a questão, (a inclusão ou não das letras K, Y

e W  pode ser negociada com os alunos) (e isso é o que importa).

A resolução desta questão pode gerar algumas controvérsias por parte de

algumas pessoas, que podem discordar da solução 263.104, por ainda não

corresponder à resposta correta na prática, porque na verdade, as placas

comercializadas com finais 0000 e ainda placas cujo agrupamento das letras

formam palavras obscenas não são contadas, no entanto consideramos esta

informação útil para o cidadão, mas para efeito de cálculo ela pode ser ignorada,

é como se quiséssemos precisar a população brasileira na mais absoluta

exatidão, absurdo!

Aproximadamente 72% dos professores responderam que a melhor

opção seria aumentar a quantidade de letras. No entanto somente um professor

justificou sua afirmação:

“ Porque aumentando o número de letras teríamos 26 opções a mais para

cada posição, enquanto de algarismos 10 opções.”

Somente uma pequena parte (28%) respondeu que a melhor opção seria

aumentar a quantidade de algarismos. Fato preocupante, isto pode indicar

problemas com o domínio do conteúdo matemático.

Outras respostas preocupantes foram:

“ Creio que de duas maneiras a mais simples ou curta, rápida. E a outra

escrevendo todas as placas, para mostrar para os alunos. “

“ Usando a árvore de possibilidades e demonstrando as outras formas de

resolução”
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“ Através do diagrama de árvore”

Os professores não notaram (pelo menos é o que podemos inferir destas

três falas) que o uso do diagrama de árvore neste caso é impraticável, o que nos

leva a inferir que estes professores (28%) não teriam a menor condição de aplicar

este problema para alunos do Ensino Fundamental ou Médio sem uma orientação

e ou capacitação adequada.

O princípio multiplicativo que seria o recurso adequado para esta questão

é uma nova aplicação da multiplicação de números naturais que os alunos já

conhecem. Alguns problemas combinatórios que podem ser resolvidos pelo

princípio multiplicativo são uma categoria dentro dos problemas multiplicativos.

Item (c) e (d):

Para finalizar, a maioria dos professores (91%) consideraram o problema

bem formulado. Como sugestões a que mais nos chamou atenção foi a de incluir

ou não as letras K, Y e W, o que indica uma preocupação com que o aluno possa,

de forma autônoma , decidir estratégias de resolução( Modelagem).

6.2.5 Quinta Questão.

Nosso objetivo nesta questão é verificar se os professores diferenciam os

conceitos de arranjo e permutação numa interpretação cuidadosa da situação-

problema. Quais as representações dos professores para chegarem em todas as

possibilidades. Paralelamente gostaríamos de verificar se os professores utilizam

o modelo pseudoconcreto na resolução de situações-problema.

A seguir, reproduzimos a quinta questão do questionário:

QUESTÃO 5

         5 - Dona Maria foi à feira comprar frutas para seus três filhos:João, Roberto

e Ana. O feirante tem, em sua banca, dez tipos de frutas. Dona Maria resolveu
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comprar cinco tipos de frutas diferentes. De quantas maneiras distintas ela poderá

escolher essas cinco frutas?

Dona Maria comprou maçã, mamão, abacaxi, melancia e melão. De

quantos modos distintos ela poderá distribuir uma fruta para cada um de seus

filhos, de modo que cada um coma uma fruta diferente?

Se dona Maria comprar maçã, mamão, abacaxi, melancia e melão ou se dona

Maria comprar abacaxi, maçã, melão, mamão e melancia, ela vai levar frutas

diferentes para casa?

Se dona Maria der uma maçã para João, um pedaço de mamão para

Roberto e um pedaço de melancia para Ana ou se dona Maria der um pedaço de

mamão para João, um pedaço de melancia para Roberto e uma maçã para Ana,

ela distribui as frutas de modo diferente?

a) Como você considera que seus alunos responderiam?

b) Porquê?

c) Na sua opinião, quais dificuldades apareceriam? Quais as causas?

d)Como você resolveria esse problema para os alunos?

e) O problema acima está:

(   ) bem formulado

(   ) mal formulado

f)  Sugestões

Nossa análise a priori

No item (a) e (b) esperamos que boa parte dos professores respondam

que seus alunos façam uso das representações, tentativa e erro, princípio

multiplicativo ou cálculo aritmético com base em pesquisas anteriores como por

exemplo, a pesquisa realizada por ESTEVES ( 2001, p.130), onde estas

estratégias foram predominantes na aplicação com os alunos do 4º ciclo do

Ensino Fundamental. Porém, é possível que apareçam nas argumentações dos

professores relatos sobre dificuldades de interpretação e ainda falta de requisitos

mínimos para resolvê-la.
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As competências específicas ao professor a serem verificadas nesta

questão, segundo PERRENOUD (2001 p.20) são:

•  Conhecer, para determinada disciplina, os conteúdos a serem ensinados e sua

tradução em objetivos de aprendizagem.

•  Conceber e administrar situações-problema ajustadas ao nível   e às possibilidades dos

alunos.

•  Adquirir uma visão longitudinal dos objetivos do ensino.

•  Saber explicitar as próprias práticas.

Presumimos então que os professores façam uso das estratégias:

•  Tentativa e erro;

•  Árvore de possibilidades;

•  Princípio multiplicativo.

As resoluções através de modelos formais; tais como C 10, 5 e A 5,3 não

são apropriados e não devem ser trabalhados com alunos do Ensino

Fundamental (modelos formais não acessíveis aos alunos do Ensino

Fundamental).

No item (c) presumimos que os professores respondam que seus alunos

questionem se a ordem é ou não essencial . E ainda , encontrem dificuldades

para fazer uso das representações, interpretação do problema, etc...

No item (d) presumimos que a questão seja resolvida sem a aplicação de

fórmulas, pois as atividades objetivam introduzir o conceito de Combinatória no

Ensino Fundamental, conforme pesquisa realizada por ESTEVES (2001), cujo

objetivo era; “estudar a aquisição e o desenvolvimento dos primeiros conceitos de

Análise Combinatória em adolescentes de 14 anos de idade, cursando a 8º série

do Ensino Fundamental.”  Visto ainda que em nosso trabalho estamos utilizando a

modelagem como processo de ensino, então gostaríamos que os professores

resolvessem  a questão se preocupando fundamentalmente com as idéias

envolvidas (raciocínio combinatório) melhor, exemplificando, reproduzimos a

questão resolvida por processo de modelagem.

Possível procedimento de resolução
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 5 -  Dona Maria foi à feira comprar frutas para seus três filhos: João,

Roberto e Ana. O feirante tem, em sua banca, dez tipos de frutas. Dona Maria

resolveu comprar cinco tipos de frutas diferentes. De quantas maneiras distintas

ela poderá escolher essas cinco frutas?

Solução:

Dona Maria pode escolher a primeira fruta de 10 modos; a 2a , de 9

modos, a 3a, de 8 modos, a 4a, de 8 modos e a 5a , de 7 modos. Aparentemente a

resposta parece ser 10.9.8.7.6 = 30240. No entanto devemos notar que as

escolhas {mamão, maçã, melancia, abacaxi, melão}, {maçã, mamão, melancia,

abacaxi, melão}, etc... são idênticas e foram contadas como se fossem diferentes.

Com efeito, se dissemos que há 10 modos de escolher a 1a fruta é porque

estamos considerando as escolhas maçã e mamão como diferentes e portanto

estamos contando { mamão, maçã, melancia, abacaxi, melão }como diferente de {

maçã, mamão, melancia, abacaxi, melão}. Em suma, na resposta 30240 estamos

contando cada agrupamento uma vez para cada ordem de escrever seus

elementos. E o número de ordens é 5.4.3.3.1 = 120, o que nos leva a concluir que

cada agrupamento foi contado 120 vezes. Logo a resposta é 30240 / 120 = 252.

Dona Maria comprou maçã, mamão, abacaxi, melancia e melão. De

quantos modos distintos ela poderá distribuir uma fruta para cada um de seus

filhos, de modo que cada um coma uma fruta diferente?

Solução:

Nesta caso Dona Maria pode escolher 3 frutas das 5 existentes, a 1a fruta

para o primeiro filho pode ser escolhida  de 5 modos, uma vez tomada esta

decisão, a 2a  fruta para a segundo filho pode ser feita de 4 modos e uma vez

tomada esta decisão, a 3a fruta pode ser escolhida de 3 modos. O número de

escolhas será 5.4.3 = 60 (neste caso a ordem é importante).

Se dona Maria comprar maçã, mamão, abacaxi, melancia e melão, ou se dona

Maria comprar abacaxi, maçã, melão, mamão e melancia, ela vai levar frutas

diferentes para casa?
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Solução:

Não, a ordem é irrelevante!

Se dona Maria der uma maçã para João, um pedaço de mamão para

Roberto e um pedaço de melancia para Ana, ou se dona Maria der um pedaço de

mamão para João, um pedaço de melancia para Roberto e uma maçã para Ana,

ela distribui as frutas de modo diferente?

Solução:

Sim, mudando a ordem de distribuição das frutas para pessoas diferentes

a ordem é importante.

Nos itens (e) e (f), como na questão anterior, abrimos um espaço para

críticas e sugestões dos professores com o intuito de aperfeiçoarmos trabalhos

futuros.

Como foi discutido acima nesta questão, está implícito o questionamento

sobre a relevância ou não da ordem. É fundamental que o professor reconheça

quando a construção dos agrupamentos depende ou não da ordem dos

elementos, para que num processo de ensino através da modelagem, ele possa

mediar situações de aprendizagem com segurança. Vale ressaltar também que a

interpretação cuidadosa de um problema de combinatória é condição

indispensável para o sucesso na sua resolução. Vale lembrar que muitas vezes a

percepção da relevância ou não da ordem na construção dos agrupamentos pode

estar ligada à formulação dos enunciados, variável essa identificada por MAURY

e FAYOL (1986).

Nossa análise a posteriori:

Item (a) e (b):

Esta questão foi resolvida corretamente por apenas um professor,

(usando fórmulas) percebemos nas respostas dadas pelos professores que houve

muita confusão quanto a ordem da distribuição das frutas, ou seja, se era ou não

importante. Para exemplificar reproduzimos algumas das respostas:
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“30240”

“10.9.8.7.6 = 30240”

“C10,5 = 252”

Segundo BATANERO (1996, p. 01 ) as pessoas com boa capacidade

para  resolver problemas combinatórios “podem ser caracterizados pela

identificação da configuração combinatória pedida, a compreensão da relevância

da ordem e a repetição no enunciado do problema...”

Devido a enorme dificuldade encontrada pela maioria dos professores ao

tentar resolver a questão logo de início, e ainda ao darem respostas do tipo:

“Não, sei, acho complexo.”

“Teria que Explicar.”

“Usando a árvore de possibilidades.”

Pudemos constatar que os professores  mostram certa insegurança, falta

de conhecimentos básicos sobre o assunto (Combinatória) e dificuldades em

resolver a questão sem o auxílio de fórmulas como propomos no desenvolvimento

do nosso quadro teórico. Isto confirma hipóteses que pudemos levantar nas

análises das questões anteriores no que se refere ao domínio do conteúdo

matemático a ser ensinado.

Item (c):

Algumas justificativas para que os alunos não resolvam o problema foram:

“Muita confusão”

“Muita informação, muito raciocínio para pouco conteúdo.”

Mais uma vez é de se notar que as respostas refletem a dificuldade

apresentada pelos professores ao tentar resolver a questão sem necessariamente
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refletir as dificuldades dos alunos, muitas vezes não tão expressivas, segundo as

pesquisas que estamos usando para fundamentar nossa pesquisa.

Item (d)

Neste item, das justificativas analisadas, em somente uma delas foi

respondido, que os alunos resolveriam “usando o princípio multiplicativo”. O que

mais uma vez confirma nosso argumento de que o professor não conhece o

conteúdo (Combinatória) o suficiente para poder ensiná-lo.

Item (e) e (f)

Finalmente, neste item, 63% dos professores consideram a questão bem

formulada com algumas ressalvas, tais como “pode ser melhorado” e “ser mais

objetivo”, observação importante para que possamos refletir sobre até que ponto

um texto (problema) longo e com excesso de informações é viável para

aprendizagem.
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CONCLUSÃO

Nesta pesquisa analisamos e estudamos os instrumentos disponíveis

para o professor ensinar Combinatória no Ensino Fundamental por processo de

Modelagem, bem como seus conhecimentos e concepções sobre o objeto

matemático em jogo.

Como vimos no desenvolvimento deste trabalho, o uso da Modelagem

como instrumento de um processo de ensino permite ao aluno construir o

significado do conceito que lhe é apresentado; este deve reconhecer e selecionar

as características do fenômeno que são pertinentes ao modelo e, com isto, estará

apto, então, a reconhecer estas características em outras situações possíveis de

serem representadas por um mesmo modelo. Tanto o princípio multiplicativo

quanto  o diagrama de árvore são recursos básicos para resolução de problemas

de contagem e  sua aplicabilidade foi por nós requisitada na resolução dos

problemas do Questionário 2.

Quanto a nossa análise dos instrumentos oficiais de ensino (PCN-EF),

Coleções de livros didáticos e Proposta Curricular para o Ensino de Matemática

do Estado de São Paulo, constatamos que tanto as duas coleções analisadas

quanto os Parâmetros (PCN-EF) enfatizam a contagem direta e o uso de

representações, principalmente nos ciclos iniciais do Ensino Fundamental, para

somente  em seguida fazerem uso do princípio multiplicativo. No entanto uma das

coleções analisadas (Pensar e Descobrir) a nosso ver não favorecem tanto o

crescimento da autonomia dos alunos, estabelecendo uma dependência maior do

aluno para com o professor.

Constatamos também que esta coleção não está de acordo com as

propostas dos PCN-EF no que diz respeito em desenvolver o conteúdo

matemático (problemas de contagem) num currículo em espiral, pois nos livros da

6a e 7a séries este conteúdo não é abordado. Isto nos permite inferir que outros

livros didáticos também não o fazem, e portanto não subsidiam o professor

suficientemente para o trabalho com o desenvolvimento do raciocínio

combinatório, principalmente levando-se em conta as falhas no conhecimento

matemático detectadas a partir das respostas dadas ao Questionário 2.
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Ficou claro que em ambos os livros analisados, o objetivo é introduzir o

raciocínio combinatório no Ensino Fundamental. Não existe, portanto, a

preocupação em definir formalmente, por meio de fórmulas: arranjos,

permutações e combinações.

Já a proposta curricular paulista para o ensino de Matemática, encontra-

se defasada e necessita ser revista como foi apontada por LOPES (1999, p. 100).

Ao analisarmos o questionário 1 respondido pelos professores, pudemos

constatar que o grupo era formado por uma maioria feminina (78,4%), cerca de

46% deles têm idade entre 30  e 40 anos e 81% dos professores lecionam em

escolas públicas estaduais, exclusivamente.

Nas respostas dos professores (questionário 1) percebemos uma

contradição, boa parte deles disseram que leram os PCN-EF em uma das

questões, fato não confirmado em outras duas perguntas do questionário. Este é

um acontecimento  que merece ser ressaltado: a fala dos professores não condiz

com a sua prática, talvez pela ausência de uma cultura reflexiva que favoreça a

análise de sua prática e também por falta de uma formação teórica  Matemática e

Didática adequada.

No questionário 2, ao analisarmos as respostas dos professores nos

itens, bem como suas resoluções, pudemos constatar algumas dificuldades.

São elas:

•    Falta de um procedimento sistemático que os levasse  à formulação de

todas  as possibilidades. Isto aconteceu quando alguns professores resolveram  a

questão 3 sem o auxílio da árvore de possibilidades.

•   Resposta não justificada, errada. Alguns professores apresentaram

uma solução numérica errônea, sem explicar o raciocínio utilizado ou justificação

do caminho percorrido.

•    O não uso da árvore de possibilidades, ou sua construção inadequada.

Isto aconteceu na questão 3, apesar de termos sugerido a utilização da árvore de

possibilidades para resolver o problema, parece que ou esta informação foi

ignorada pelos professores, ou ainda, eles tiveram dificuldades em  construi-la.

•    Dificuldades  em reconhecer quando na construção dos agrupamentos

a ordem é relevante ou não. Esta dificuldade foi revelada explicitamente na

questão 5 do questionário 2.
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Vale ressaltar que estas dificuldades confirmam os resultados de

pesquisas anteriores, dentre os quais; ESTEVES (2001), BATANERO (1996) e

STURM (1999) no entanto vale lembrar que estas pesquisas foram realizadas

com  alunos do ensino Médio e Fundamental, já  nossa pesquisa foi realizada

com professores em exercício (45,7% deles com mais de 5 anos e não mais que

10 anos de experiência)  o que talvez seja ainda mais preocupante.

Pudemos constatar ainda que muitos professores têm dificuldade em

explicitar suas próprias práticas, talvez pela ausência de leitura e falta de hábito

em escrever.

O questionário 2, de certa maneira correspondeu parcialmente as nossas

expectativas enquanto professores, gostaríamos que todos respondessem,

resolvessem os problemas e contribuíssem com sugestões, isto certamente seria

de suma importância  para refletirmos mais no correr do desenvolvimento de

pesquisas futuras, afinal, toda  pesquisa é algo novo, ou seja, uma nova

experiência que por fim se torna numa nova aprendizagem.

Com relação a questão que nos propomos a responder/estudar; Como o

professor de Matemática está instrumentalizado para ensinar Combinatória no

Ensino Fundamental? Quais as concepções do professor que influência sua

prática pedagógica e como uma formação continuada pode alterar ou reforçar

estas concepções ? Acreditamos que  qualquer que fosse o caminho percorrido

para o desenvolvimento da pesquisa, ele poderia ser aprimorado, a cada

experimentação, seja ele análise de  questionários, entrevistas, cursos, etc,

portanto de um   modo geral consideramos ter respondido a primeira questão de

forma satisfatória.

Nossa pesquisa pôde constatar que a situação do ensino brasileiro,

especialmente no caso da Matemática é paradoxal, existem bons materiais de

apoio; os parâmetros norteadores (PCN-EF) os livros didáticos e a proposta

curricular estadual, no entanto o professor não conhece os PCN-EF

suficientemente e, ainda,  o que é mais grave, não conhece o objeto matemático

(Análise Combinatória) o suficiente para que possa ensiná-lo aos seus alunos,

seja por meio da Modelagem ou não.

Quanto a Segunda questão que nos propomos a responder, pode-se dizer

que ela foi respondida parcialmente, já que um dos conhecimentos mínimos que o

professor deve ter para ensinar Combinatória no ensino Médio ou Fundamental é
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o conhecimento matemático e que nós constatamos que ele não o possui

satisfatoriamente.

Como sugestão para  pesquisas futuras poderíamos investigar quais

outros conhecimentos mínimos devem ser mobilizados pelo professor (em

Combinatória ou em outro assunto)  para ensina-los de maneira satisfatória no

Ensino Fundamental. Isto pode se dar por meio da observação da prática dos

professores, entrevistas ou análise quantitativa do desempenho dos professores

nos cursos de formação continuada, ou ainda um estudo cliníco sobre a formação

do professor, analisando sua passagem por um curso de formação continuada e

os resultados dessa formação.

Esta dissertação deve contribuir, para que possamos refletir, professores

e pesquisadores sobre o atual despreparo dos professores de Matemática dos

níveis Médio e Fundamental para ensinar Matemática e servir de base para

elaboração de cursos de aperfeiçoamento ou formação continuada centrada nos

conteúdos do Ensino Fundamental e Médio como probabilidade, trigonometria,

matrizes, geometria analítica ou funções. Paralelamente, ressaltamos a

necessidade de uma política de formação continuada, com maior adequação dos

cursos de formação inicial (licenciaturas) com as novas propostas metodológicas

para a aprendizagem de um conceito: o uso da modelagem, especialmente do

domínio pseudoconcreto para introduzir o conceito, já que esta proposta de

ensino vêm alcançando resultados positivos, como foram mostrados nos

trabalhos de COUTINHO (2001), referindo-se ao ensino de probabilidades e de

ESTEVES (2001), referindo-se ao pensamento combinatório.

 Este trabalho nos proporcionou muito aprendizado, tanto como

professores quanto pesquisadores, além das contribuições da orientadora, o

grupo de pesquisa COFE – Conceitos: Formação e Evolução, da PUC-SP,

também deu sua contribuição. No início desta pesquisa, mais precisamente no

mês de agosto de 2002, o trabalho foi submetido a apreciação do grupo, sendo

analisado como um todo e a contribuição veio com críticas e sugestões, bem

como indicações de textos e artigos para o enriquecimento bibliográfico.

Finalizando, esperamos dar continuidade a pesquisa que aqui iniciamos,

por meio de artigos científicos, seminários e talvez, um projeto de doutorado, pois

a lição que fica é a lição do aprendizado e esse aprendizado tanto para
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professores quanto pesquisadores deve prosseguir durante toda a vida

profissional.
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Questionário

1)  Marina tem 3 saias de passeio: uma verde, uma amarela e uma vermelha,
e duas blusas: uma branca e outra preta. De quantas maneiras diferentes ela
poderá se vestir? Quais são elas?

a) Qual dos alunos ( A, B, C, ou D) na sua opinião apresentou o melhor
procedimento? E o pior ? Justifique.

Respostas:

“ Não existe melhor ou pior, cada qual destacou-se com sua habilidade o que
houve a meu ver foi maior ou menor velocidade”

“Não achei pior nenhum dos procedimentos pois cada aluno teve o seu raciocínio”

“ Na minha opinião, não existe, entre as soluções apresentadas, uma melhor ou
pior. Todas as maneiras apresentam resultado”

“Melhor B, ele tentou enxergar o problema, pior C, pois usou  um método longo e
cansativo”

“D e A – o D interpretou graficamente e o A foi objetivo”

“Não houve um melhor ou pior, todos chegaram ao resultado”

“Todos. Pois de maneiras diferentes chegaram a mesma resposta”

“ A, a combinação é feita conforme o gosto de cada um, apesar de sabermos que
o preto, o branco são cores neutras. O pior você impõe.”

“Melhor = todos os alunos desenvolveram satisfatoriamente de maneiras
diversificadas, apresentaram a resolução.”

“Nenhum aluno apresentou melhor ou pior, todas as respostas são aceitas.”
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“ todos apresentaram corretamente o procedimento, não teve pior”

“Todos são iguais, cada um da sua maneira.”

“Todos chegaram a um resultado”

“O melhor B, fez análise e utilizou criatividade. Pior A = parece que não houve
raciocínio”

“ O melhor é o A., e o pior é o C, pois as formas descritivas da A é de fácil
interpretação.”

“As quatro são iguais. Não houve pior”

b) Quais alunos mais se aproximaram de um procedimento matemático?
Justifique.

Respostas:

“ A meu ver todos são procedimentos matemáticos enfocando conteúdos/
procedimentos diferentes. “

“ Todos, a mesma opinião do item a”

 “A,B, D”

“ A e D, pois usaram contextos matemáticos “

“D e A = pelas mesmas razões anteriores”

“ Todos, o procedimento matemático é aquele  que chega a um resultado
esperado”

“ Todos, o importante é o seu desenvolvimento e raciocínio”

“A, por causa dos cálculos matemáticos”

“Todos, pois a habilidade foi demostrada quando interpretaram matematicamente
até mesmo ocorrem a expressão com figuras.”

“Todas as respostas aproximam de um procedimento matemático”

“Todos (aluno A e B)”

“Todos usando raciocínio lógico“
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“Todos, existe várias maneiras de usar matemática”

“C = pois seria o princípio  de Análise Combinatória que se chegaria a conclusão
do aluno A”

“B = pois o princípio da Análise Combinatória porem  chegaria no  D.”

“A e D.”

c) Na sua opinião esta problema é adequado para que ciclo do ensino
fundamental? Porquê?

Respostas:

“ Sim, pois os C, B, D, qualquer criança (12) tem condição de resolve-los na
prática, sem ao menos ter sido educada.”

“Sim, desde que seja adequado ao nível deles (respeitando suas aprendizagens
anteriores, pois tem alguns que apresentam muita dificuldade em interpretar
texto.”

“6a e 7a séries, são atividades claras e eles podem aplicar em seu cotidiano.”

“Para a 8a série, pois o domínio, a concentração o interesse, o uso da razão é
mais acentuado”

“ Ciclo II. É um problema não convencional, que exige raciocínio”

“ 5a série. Eles querem escolher suas roupas e já conseguem identificar as
diferenças de cada peça que muda, haverá um visual diferente”.

“Sim. É lógico deverá ser aplicado para o ciclo (1) 1ª a 4ª  série.”

Sim, são soluções quais foram demonstradas, interpretadas e adequa bem para o
ensino fundamental.”

“ É adequado, porque está dando ao aluno conceitos de probabilidade.”

“Sim, porque os procedimentos podem ser aplicados na 5ª série, 6ª, 7ª e 8ª, o
aluno aplicaria o primeiro.”

“ É adequado para 1º e 2º ciclo do ensino fundamental. Pois eles tem condição de
combinar.”

“ Sim faz parte do cotidiano”.

“ Acredito que não, pois dentro de cada conteúdo não se adequa este processo.”
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“ É sim, pois fala sobre combinação e no ensino médio ele terá um melhor
atendimento.”

“ Sim, 3º e 4º e mesmo na 5º série”.

d) Que nota você daria para cada um deles? (de 0 a 10)

Aluno A ____                                            Aluno C____
Aluno B____                                             Aluno D____

Respostas:

Nota / Aluno 10 9 8 7 6 5 4 3
A 12 2 2 1
B 13 2 1 1
C 11 2 1 1 1 1
D 12 3 1 1

e)  Você faria algumas observações sobre as resoluções acima?

(    ) não                  (     ) sim, quais?

Respostas:

Não – 7 respostas

“ Dei dez para o aluno A porque ele já descobriu a essência do problema.”

“ O aluno A, utilizou o princípio multiplicativo que já é um raciocínio bastante
sofisticado para o Ensino Fundamental.”

“ Todas as resoluções, acredito eu, foram feitas conforme a explicação dada pelo
professor.”

“ Demonstrar aos alunos as diversas maneiras encontradas para resolver o
problema.”

“ Pode ocorrer de não trabalhar o conteúdo e o aluno resolver e principalmente
utilizando os desenhos.”

“ Em minha opinião o B e D são eficazes, deixou a livre escolha.”

“ Habilidades = expressão – escrita compreensão do problema escolhendo
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multiplicação, esquemas, gráficos, enfim; interpretação e verificação para validar
idéias.”

“ Valorizar a forma que o aluno chegou no resultado.”

“ O aluno D, faria esse procedimento na 7ª série porque tem noções de gráfico.”

“ Todas são maneiras satisfatórias de resolver o que acho diferente no A e D que
é melhor trabalhar no Ensino Médio.”

“ A e D poderiam Ter explicado ou demonstrado melhor seu raciocínio.”

2 – Numa reunião de equipe há 6 alunos. Se cada um trocar um aperto de
mão todos os outros, quantos apertos de mão teremos ao todo?

a)  Qual dos alunos (A, B, C ou D) na sua opinião apresentou o melhor
procedimento? E o pior? Justifique.

Respostas:

“Todos estão corretos, porém o mais prático seria o D.”

“A e B foram mais felizes em seus procedimentos pois o fizeram de maneira a
excluir as repetições.”

“ Não achei pior nenhum dos procedimentos pois cada aluno teve o seu
raciocínio.”

“ D, levou em consideração que cada uma das 6 pessoas cumprimenta as outras 5
(princípio multiplicativo). A e B apresentaram os piores procedimentos por terem
usado a soma ao invés da multiplicação.”
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“ Melhor C, ele fez uma tabela que demonstrou todos os apertos de mão, pior A
ele usou um método longo e cansativo, que em alguns casos confunde o aluno.”

“ D foi objetivo, já abstraiu conceitos .”

“ Melhor A e B, chegaram ao resultado, pior C, D não chegaram ao resultado.”

“ D, melhor o raciocínio lógico. Pior B.”

“ (C e D) D.”

“ Melhor C e D, pior A e B.”

“ Todos, não teve pior.”

“ Melhor A e B pior C e D.”

“ Nenhuma, são maneiras diversas.”

“ A e B pois está mais próximo do real.”

“ C e D melhor, piores A e B.”

b) Quais alunos mais se aproximaram de um procedimento matemático?
Justifique

Respostas:

“ Todos.”

“ Todos, mas apenas A e B usaram o mais rápido.”

“ Não achei pior nenhum dos procedimentos, pois cada aluno tem seu raciocínio.”

“ Os alunos C e D, por terem usado o princípio multiplicativo mesmo não excluindo
os apertos de mão repetidos.”

“ D, pois ele usou cálculo e C ele criou uma tabela gráfica.”

“ C e D.”

“ Todos, mais os alunos C e D não prestaram atenção que A não cumprimento A e
que AB e BA é a mesma coisa.”

“ C porque ele se relaciona com todos”.

“B.”
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“ Todos se aproximam.”

“ Todos. Maneiras de raciocinar diferentes.”

“A e B.”

“ Todos.”

“A”

“B”

c) Na sua opinião este problema é adequado para que ciclo do ensino
fundamental? Pôr que?

Respostas:

“ 5ª série.”

“ Se o aluno receber a devida instrução é, pois ele tem condição de aprender.”

“ Sim desde que seja adequado ao nível deles (respeitando suas aprendizagens
interiores, pois tem alunos que apresentam muita dificuldade em interpretar texto.”

“ Para o ciclo II, porque exige que o aluno já tinha um raciocínio mais elaborado
para chegar a solução do problema.”

“ A partir da 6ª série, pois nesta etapa eles compreendem melhor os cálculos e
suas aplicações.”

“ 8ª série; pela complexidade interpretação e abstração.”

“ Sim. Ciclo I e II.”
“ Sim raciocínio lógico de 1ª a 4ª série.”

“Sim.”

“ Sim, prepara o aluno para o conceito de probabilidade e resolução de problemas
mesmo sem o conteúdo.”

“ Sim, porque trabalhamos com probabilidade em todas as séries.”

“ Sim, possibilidades.”

“ Prefiro A e B.”
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“ Nas séries finais (7ª e 8ª) acredito que não é adequado, porém, pode trabalhar
com lógica e situação desafio.”

“Sim, pois ajuda no desenvolvimento do aluno.”

d) Que nota você daria para cada um deles? ( de 0 a 10)

Aluno A ____                                 Aluno C ____
Aluno B ____                                 Aluno D ____

Respostas:

Nota
Aluno

10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 0

A 9 3 1 2
B 9 1 2 1 1 1
C 7 3 1 1 1 1 1
D 9 1 2 1 1 1

e)  Você faria algumas observações sobre as resoluções acima?

(   ) Não                                        (   ) Sim, quais?

Respostas:

“ Para mim todas são boas faltando apenas retoques.”

“ Os alunos deveriam levar em consideração que uma pessoa cumprimenta todas
as outras 5, mas a Segunda cumprimentará 4 ( todas menos a 1ª que ele já
cumprimentou) e multiplicar esses cumprimentos.”

“ O aluno C foi muito criativo , enquanto que o aluno A usou um método simples,
mas se ele não tiver muita atenção ou um número de componentes fosse maior
ele se confundiria.”

“ Pergunta de dupla interpretação (cumprimento ( aperto de mão.”

“ Comentarei os erros freqüentes; e farei as observações que A não cumprimenta
A e que AB e BA são a mesma coisa.”

“ Pode ocorrer de não trabalhar o conteúdo e o aluno resolver e principalmente
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utilizando desenhos.”

“ C e D eficazes.”

“ Exemplificaria o conceito novamente para dar novas oportunidades aos alunos
que conseguiram.”
“Não precisa repetir.”

“ Aluno C, D considerando que ele pensou (raciocinou).”

3)  Num torneio de Frescobol, na praia do boqueirão, os finalistas foram:
Zeca e Kadu. Será declarado campeão aquele que vencer duas partidas
seguidas ou vencer três partidas alternadas.
Observando quem sai vencedor em cada partida até que se obtenha o
cmpeão, quais os resultados que se pode obter?

Sugestão: use a árvore de possibilidades para encontrá-los.

a) Você acha que seu aluno, de imediato, irá responder que....

Respostas:

“Qualquer um poderá ser vencedor desde que ganhe duas partidas consecutivas
ou a terceira alternada.”

“ Não, porque ele tem que tabular.”

“ Que não entende, pediria a mim que lesse o texto para ele.”

“ Que haverá 2 jogos se os mesmos tiverem o mesmo ganhador e até 4 partidas
se os meninos se alternarem como ganhadores.”

“ Com certeza eles me dirão que no máximo teremos 5 partidas.”

“Haverá cinco opções de possibilidades.”

“ O resultado será 12.”

“ Ganhou o melhor.”

“ As duas seguintes .”

“Não vai saber responder.”

“Vai pensar muito.”

“ Não entendeu nada o que é árvore? Professora a senhora tá ficando doida? O
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que é frescobol mesmo?”

“ Zeca.”

b)  Por quê?

“ Porque eles tem muita dificuldade em interpretar o texto.”

“ Porque eles podem fazer a contagem das possibilidades da ocorrência de jogos.”

“ Se o campeão for o que vencer 2 consecutivas termos 2, e se for com 3
alternadas termos 5 partidas pois no início cada um terá que vencer uma.”

“Esquecerá a possibilidade do outro ser campeão.”

“Usará a multiplicação 2.2.3 =12.”

“Assimilar com o futebol, o time que torce e por achar que escola só tem notas
boas os melhores.”
“Venceu a maioria das vezes.”

“Porque primeiro terá que fazer a árvore de possibilidades”

“Não faz parte do cotidiano.”

“Linguagem matemática de conteúdo não definido.”

“Porque ele terá uma melhor campanha.”

c)  Quais as dificuldades que podem aparecer?

Respostas:

“Nenhuma”

“Não dificuldades, mas demora.”

“Interpretação do texto.”

“Os alunos podem ter dificuldade de imaginar todas as possibilidades para o
vencedor.”

“Para os alunos isto é um desafio, exige raciocínio, eles gostam de pensar, muitos
preferem cópias de livros.”

“Diversas: desde interpretação ( seguida, alternada) até a repetição de
possibilidades.”
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“Leitura e interpretação do texto.”

“Simplesmente lendo e imaginar, mas se procurar dar o exemplo prático com os
alunos, eles conseguirão resolver.”

“Nenhuma”

“Na hora de fazer as possibilidades.”

“Como vou saber? Se não apliquei esse exemplo para os meus alunos!”

“Não fazem, não se interessam, acham que é difícil e não é capaz.”

d)  E como você resolveria esse problema para os alunos?

Respostas:

               “Na hora de fazer as possibilidades.”

               “Duas partidas: Zeca      ou    Kadu      ou     Zeca         Kadu
                                           Zeca              Kadu                Kadu        Zeca
                                                                                          Zeca         Kadu

                Zeca x                xx
                Kadu 0                00
                                            x0xx
                                            0x00
                                            x0x00
                                            0x0xx
                                            x0x0x
                                            0x0x0

“Utilizando, primeiro a árvore de possibilidades e fazendo contagem direta. Depois
ensinaria a eles como resolver pelo princípio multiplicativo.”

“Montaria um diagrama demonstrando todas as possibilidades.”

“Construindo a árvore que indica todas as possibilidades.”

“Usando a árvore de possibilidades.”

“Pedindo a colaboração de dois alunos a fazendo o papel dos personagens do
problema.”
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“As 3 partidas alternadas.”

“Mostrando as possibilidades ou fazendo uma tabela.”

“Usando os parentes. (igual da árvore)”

“Primeiramente contextualizando o conteúdo, suas definições, exemplos práticos
em sala, para depois explicar o que é árvore.”

e) Você considera o problema acima: (  ) Bem formulado  (  ) mal formulado
Sugira nova formulação:

  Respostas :

Bem formulado 9 respostas
Mal formulado    3 respostas

“ A pergunta do problema para muitos alunos deixaria dúvida o que está
querendo.”

“Procurando a realidade dos alunos, alguns não sabem o que é frescobol e
mesmo até conhecem a praia, onde fica a cidade.”

“Que determinasse quem venceria as duas partidas ou as três partidas.”

4)  Calcule a quantidade máxima de placas que podem ser formadas com 3
letras e 4 algarismos? As placas CLL4566 e CLL6645 são diferentes?

Respostas:

“Considerando o que está aí ! CCL6645  3 x  8 = 24 as placas em questão são
diferentes pois apesar das letras não mudarem os números estão trocados de
posição isto já diferencia uma da outra.”

“Sim. Trocou os números: 4566 não é igual a 6645- ex : 4 era milhar passou a ser
dezena.”

“Combinação numérica são diferentes, 72.”

“Sim, porque apresentam as mesmas letras e números porém dispostos em uma
ordem diferente.”

“Podem ser formadas 8 placas no total. As letras e números apresentados são
iguais, porém em ordem diferentes, portanto, são diferentes.”

“4566 ( 6645 máxima  233  10  4 “
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“Para a resolução do problema né”

“São diferentes pela ordem dos números para cada letra ou número que muda sua
ordem teremos uma placa diferente.”

“Sim. Podemos combiná-los de várias maneiras.”

“Não”

“Não. Porque lendo de traz para frente é a mesma coisa.”

“São, os números foram trocados.”

“23.23.23.10.10.10.10 sem contar k, w e y”

“Sim na visualização e não para a quantidade de placas. A partir do que pode
permutar os números. São diferentes porém entra na mesma contagem.”

“Podem fazer várias combinações, mais de 100”

4.1)  Se precisássemos mudar novamente as placas, qual seria a melhor
opção:
 a) (   ) aumentar a quantidade de letras
 b) (   ) aumentar a quantidade de algarismos

Respostas:

7 respostas
3 respostas

“Se trocamos um por uma outra letra de cara dobramos as possibilidades, e se
trocamos um 6 por um outro número 2 triplicamos as possibilidades.”

“3 algarismos- 3 letras ( mais fácil para memorizar )”

“Tem mais possibilidades”

“Porque aumentando o número de letras teríamos 26 opções a mais para cada
posição, enquanto de algarismos 10 opções.”

“O número de combinações aumentaria.”

“Índice alfabético > sistema decimal.”

“Tanto faz.”
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“Os algarismos são infinitos e as letras finitas.”

“Faríamos um número maior de combinações.”

“Nenhuma das alternativas, tanto faz mudar letras ou algarismos.”

“Tenho + letras.”

“Permutaria maior letra pois números já houve a permutação que tem que
descontar”

4.2)  Qual seria a quantidade de placas possíveis com 3 letras e 4
algarismos, se considerássemos placas sem repetição de letras e
algarismos?
As placas CTZ8719 e CTZ8197 são diferentes por quê?

Respostas:

“Mais de 100 placas”

“Sim    p3 = 6  p4 = 24  6.24 = 144”

“A disposição dos números estão diferentes”

“Porque são números diferentes”

“Não as mesmas”

“São diferentes por causa da ordem dos algarismos.”

“Só muda a ordem da letra e número, para resolução do problema isso não conta.”

“8719  (  8197 máxima: 26.25.24.10.9.8.7”

“12 placas diferentes são diferentes, pois a ordem dos números que estão
expostos é diferente.”

“26.25.24.10.9.8.7 opções. Sim por causa da disposição dos algarismos que é
diferente.”

“144 possibilidades”

“Sim o algarismo 7 centena – 7 unidade – 9 unidade
                              1 dezena      1 centena   dezena

“Apesar das letras continuarem na mesma ordem os números mudam então são
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diferentes.”

a)  Como você acha que seu aluno resolveria este problema? Quais seriam
as dificuldades?

Respostas:

“Por enquanto acho que pela árvore das possibilidades! Nenhuma, basta ensiná-
los”

“Nenhuma. Eles colocariam no papel todas as possíveis mudanças porque não foi
trabalhado esta conteúdo nas metas anteriores.”

“Iria tentar mudando as posições dos números e das letras. A dificuldade seria a
contagem.”

“Multiplicando o número de possibilidades para cada letra ou algarismo.”

“Ele começaria tentando fazer as combinações com as letras e os números. Ele
acharia um pouco cansativo e talvez se atrapalharia com tantos dados para
combinarem.”

“Não, o alfabeto ( quantas letras; incluindo ou não y, w e k)”

“Usando a árvore de possibilidades.”

“Escreveria de que maneira as ordens das letras e algarismos seriam, obtendo
todas as placas possíveis.”

“Todas do mundo.”

“Através das árvores de possibilidades. Fazer os arranjos”

“Teria que aplicar”
“Dificuldades, todas somando os 7 números e letras e multiplicando por 3 e 4”

“Através do sistema Análise Combinatória, o processo de montagem”

b)  E como você resolveria esse exercício para os alunos?

Respostas

“Aplicando o conteúdo em uma similar e depois ajudando a resolver”

“Teria que pensar”

“Mostrando todas as possibilidades”



140

“Explicaria que há várias maneiras”

“Creio que de duas maneiras a mais simples ou curta, rápida, e a outra
escrevendo todas as placas, para mostrar para os alunos “

“Usando a árvore de possibilidades e demostrando as outras formas de resolução.

“26.26.26  10.10.10.10 c/ repetição
  26.25.24  10.9.8.7       s/ repetição”

“Demostraria exemplos semelhantes, com menos dados através de gráficos e
tabelas”

“Pelo princípio multiplicativo”

“ Através do diagrama de árvore”

“Pediria as possibilidades que eles encontraram depois introdu...”

“No momento não pensei”

c)  Você considera o problema acima a) (  ) bem formulado  b) (  ) mal
formulado.
d) Sugestões:

Respostas:

a) 11 respostas
 b) 1 resposta

“As instruções devem ser mais claras para os alunos.”

“o aluno treinando as possibilidades e esquecer o que é certo /errado. O
importante é tentar fazer.”

“Nenhuma’

5.1) Dona Maria foi à feira comprar frutas para seus três filhos: João,
Roberto e Ana. O feirante tem, em sua banca, dez tipos de frutas. Dona
Maria resolveu comprar cinco tipos de frutas diferentes. De quantas
maneiras distintas ala poderá escolher essas frutas?

5.2) Dona Maria comprou maçã, mamão, abacaxi, melancia e melão. De
quantas maneiras distintas ela poderá distribuir uma fruta para cada
um de seus filhos, de modo que cada um coma uma fruta diferente:

5.3) Se dona Maria comprar maçã, mamão, abacaxi, melancia e melão ou
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se dona Maria comprar abacaxi, maçã, melão, mamão e melancia, ela
vai levar frutas diferentes para casa?

5.4) Se dona Maria der uma maçã para João, um pedaço de mamão para
Roberto e um pedaço de melancia para Ana ou se dona Maria der um
pedaço de mamão para João, um pedaço de melancia para Roberto e
uma maçã para Ana, ela distribui as frutas de modo diferente?

Respostas:

“ 30240,20, sim”

“50, 15, não, não para pessoas diferentes”

“10.9.8.7.6 =30240, 5.4.3 =60, não, não”

“5.10 = 50, 5.3 = 15, não, apenas muda a ordem das frutas.”

“50, 15, não.”

“C 10,5  = 252, 120, sim.”

a)  Como você considera que seus alunos responderiam?

Respostas:

“Não sei, acho complexo”

“Teria que explicar.”

“No momento teriam dificuldade de interpretação.”

“Se atrapalhariam.”

“Diversas maneiras.”

“Usando a árvore de possibilidades.”

“Sim”

“Ele responderá, que ela irá comprar de várias maneiras diferentes, que cada filho
pode comer uma fruta diferente, ela está levando as frutas, sim ela distribui de
modo diferente.”

“Tentando imaginar as possibilidades e somando-as.”

“ O mesmo que eu ( Alguns vão pensar que sim, a minoria).”
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“Responderiam que ela distribui as mesmas frutas porém de modo diferente, ou
seja, para pessoas diferentes (ordem), 1a     vez maçã, para João, 2a vez maçã
para Ana.”

b)  Porquê?

“Muita informação, muito raciocínio para pouca conteúdo.”

“Quando uma situação-problema o texto é longo eles tem preguiça de ler.”

“ Muita confusão.”

“ Cada aluno tem a sua vida diferente com seus familiares.”

“ Como eram para pessoas diferentes pensariam na distribuição diferente.”

“ A maioria dos alunos não querem saber o porquê e nem como foi feito, mas sim
o resultado.”

“ Porque eles achariam que se trata de somar as possibilidades.”

“ As pessoas envolvidas são diferentes.”

“ Muitos responderiam sem pensar.”

“ Respondida junto com a questão (a).”

c)  Na sua opinião, quais dificuldades apareceriam? Quais as causas?

Respostas:

“Nenhuma.”

“ Não sei.”

“ A confusão das trocas das frutas.”

“ Muitas composições.”

“ Conhecer de comprar, o poder aquisitivo.”

“ A dificuldade se os vários itens pedidos.”

“ Frutas, pessoas, texto com dupla interpretação para o ensino fundamental.”

“ O excesso de informações lançadas no problema confunde a idéia principal.”



143

“ Dificuldade de imaginar todos as possibilidades de excluir as repetições e de
usar o princípio multiplicativo.”

“ A dupla interpretação do problema.”

“ Eles têm preguiça de pensar, não sabem interpretar.”

“ Nenhuma.”

d)  Como você resolveria esse problema para os alunos?

Respostas:

“Exemplificando.”

“Também mostrando as possibilidades.”

“De maneira prática.”

“ Cada aluno que puder, trazer uma fruta e depois dividir com seus colegas em
sala e demonstrar as diferentes maneiras.”

“ Usando todas as possibilidades possíveis.”

“ Tentaria explicar que as frutas não foram diferentes e sim as pessoas que a
receberam que foram diferentes.”

“ Resolveria etapa por etapa, tentando demonstrar com algum material as últimas
questões.”

“ Usando o princípio multiplicativo.”

“Diagrama de  árvore.”

“ Temos que ensinar nossos alunos a pensarem, saber interpretar.”

“Se colocarmos alunos em fila, distribuirmos primeira vez e em seguida uma
Segunda vez, eles compreenderão.”

e) O problema acima está:

a) (    ) bem formulado                  b) (    ) mal formulado

f) Sugestões

Respostas:



144

a) 7 respostas

b) 4 respostas

“Pode ser melhorado”.

“Apesar de mudar as situações o aluno iria ficar confuso.”

“ Mais objetivo.”

“ Os alunos não diferenciam sua alimentação além da laranja e banana, que são
mais baratas. Quando alguém come uma fruta, todos comeram aquela fruta e ,
não cada um comendo uma diferente.
É difícil, mas é a realidade de nossos alunos que não têm, lápis, caneta,  borracha
e apontador, trocando o valor por pirulitos, balas, doces, etc.
A participação para soluções e envolvimento dos alunos, depende muito do seu
relacionamento com eles.”

“ Para o ensino fundamental seria mais adequado que  não houvesse dúvidas na
interpretação. Esses exercícios mais complexos, ficariam para o ensino médio.”

“Pediria que fosse resolvido o problema passo a passo, assim que se apresentar
as questões.”
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Tabela I Idade Tabela VI Disciplinas que
Leciona

Idade anos
completos

masc. fem. total por
idade

Disciplinas PROFESSORES

20 -----------30 0 0,1621 6 Somente
Matemática

56,8%

30 -----------40 0,1351 0,3243 17 Física e outras 21,6%

40 -----------50 0,0270 0,2972 12 Química e outras 5,4%

50 -----------60 0,054 0 2 Biologia e outras 8,1%

Total por Sexo 0,2161 0,7836 Ciências e outras 8,1%

Tabela II N.º de aulas por semana Tabela VII Formação
Universitária

N.º de aulas por
semana

PROFESSORES Habilitação PROFESSORES

20 ---------------- 25 3% Ciências c/ hab. em
Mat.

35,0%

25 ---------------- 30 26% Mat. Lic. Plena 35,0%

30 ---------------- 35 13% Complem. Ped.
CNE/02

19,0%

35 ---------------- 40 32% Biologia Licenc. 5,4%

40 ---------------- 45 8% Lic. em Química 5,4%

45 ---------------- 50 5%

50 ---------------- 55 13% Tabela VIII Usam novas
Tecnologias

Novas tecnologias PROFESSORES

Tabela I I I Tipos de escolas Computador 17,4%

Professores Vídeo 33,7%

Pública Estadual 81,00% Calculadora 29,3%

Particular 16,6% Outros 12,0%

Municipal 2,4% Não Usam 7,6%

Tabela IV Período que Leciona Tabela IX Os Alunos manipulam as
novas tecnologias

PROFESSORES Sim 13,8%

1 Período 10,80% Não 19,4%

2 Períodos 62,20% Parcialmente 66,6%

3 Períodos 27,00%
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Tabela V Tempo de Magistério
Anos Professores
  0 -------------------  5 8,6%

05 ------------------- 10 45,7%

10 ------------------- 15 20,0%

15 ------------------- 20 11,4%

20 ------------------- 25 11,4%

25 ------------------- 30 2,9%

Tabela  VII

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%

C
iê

n
ci

a
s

c/
 h

a
b
.

C
o
m

p
le

m
.

P
e
d
.

L
ic

. 
e
m

Q
u
ím

ic
a

Seqüência1

Tabela V

0,0%

50,0%

1

  0 ------------------- 
5

05 -------------------
10

10 -------------------
15

15 -------------------

Tabela II
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PROFESSORES

20 ---------------- 25

25 ---------------- 30

30 ---------------- 35

35 ---------------- 40

40 ---------------- 45

45 ---------------- 50

50 ---------------- 55

Tabela III

81%

17% 2% Pública
Estadual

Particular 

Municipal

Tabela IV

11%

62%

27% 1 Período

2 Períodos

3 Períodos

Tabela VI

57%
22%

5%

8%

8%

Somente
Matemática

Física e outras

Química e outras

Biologia e outras

Ciências e outras

Tabela IX

14%

19%

67%

Sim

Não

Parcialmente

Tabe la V III

17%

34%29%

12%

8% Computador

V ídeo

Calculadora

Outros 

Não Usam 
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Tabela X
Sim Não Às Vezes Não Resp.

1) Planejamento 97% 3%

2) Usa livro didático 81% 5,5% 13,5%

3) Conhece ou leu os PCN de
matemática?

94,6% 5,4%

4) Utiliza os PCN como apoio 29,7% 8,1% 62%

5) Você utiliza materiais concretos 86,5% 10,8% 2,7%

6) Calculadora 24,3% 27,0% 48,7%

7) Discute sua prática 83,8% 10,8% 5,4%

8) Nas suas aulas você desenvolve... 32,4% 5,4% 56,7% 5,5%

Tabela XI 5 6 7 8
a) Estatística  53% Combinatória e

Probabil.  69,5%
Probabilidade

50%
Combinatória

41,5%

b) Combinatória
46,6%

Combinatória
57%

Probabilidade
Combinatória

86%

Combinatória
57%

c) Estatística e
Probabil.  75%

Estatística  57% Estatística  75% Estatística
73,3%

d) Combinatória e
Probabil.

71,5%

Combinatória
46%

Probabilidade
Combinatória

75%

Combinatória
43%

e) Est.  33,3%
Comb. 33,3%
Prob. 33,3%

Estatística  66,6% Estatística 66,6% Estatística
80%

f) Combinatória
37,5%

Estatística  33,3% Estatística 44,4% Estatística
44,4%

Tabela XII c/ profundidade Superf.

EM ES EM ES
Combinatória 17% 21,2% 23,0% 15,4%

Probabilidade 18% 25,5% 29,4% 13,7%

Estatística 15,1% 32,1% 18,9% 17,0%
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Tabela X (Planejamento)

97%

3%

Sim

Não

Tabela X (Conhece ou leu os PCN de 
Matemática)

95%

5%

Sim

Não

Tabela X (Discute sua Prática)

89%

11%

Sim

Não
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Tabela X (Você utiliza Materiais Concretos)

86%

11% 3%

Sim

Não

Não Resp.

T a b e la  X  ( C a lc u la d o r a )

24 %

27 %

49 %

S im

N ã o

Às Vez es
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Tabela X (Usa Livro Didático)

80%

6%

14%

Sim

Não

Às Vezes

Tabe la X (Utiliza os  PCN com o 
apoio)

30%

8%
62%

Sim

N ão

À s V ezes

Tabela X (Nas Suas Aulas 
Você Desenvolve...)

32%

5%57%

6%

Sim

Não

Às Vezes

Não Resp.
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Tabela XII (estudou combinatória)
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