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RESUMO 
Análise Combinatória é a parte da Matemática que estuda métodos de contagem, de combinação 
numérica ente conjuntos finitos. O objetivo desse artigo é mostrar a importância da análise dos 
livros didáticos de matemática do ensino médio, para que o educador possa preparar um material 
amplo e adequado a necessidade do aluno, completando assim as necessidades exigidas pelo 
ensino e pela complexidade do tema abordado. Realizamos uma análise de livros didáticos 
através de cinco critérios escolhidos a partir do que julgamos como base na construção de um 
material didático para ser utilizado em sala de aula a respeito de Análise Combinatória. 
Consideramos que dentre as três obras apresentadas, não podemos utilizar apenas uma 
exclusivamente como referencia, mas podem ser usadas como referencial na elaboração de um 
material a ser utilizado pelo professor. 
 
 
 
Palavras-chave: Análise Combinatória. Livro Didático. Analise didática. 
 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Atualmente no ensino de Matemática, a Análise Combinatória é 

estudada no Ensino Médio e no Superior em cursos específicos de Matemática. 

Se olharmos ao nosso processo de aquisição de conhecimento, a Análise 

Combinatória está presente desde o início nas séries iniciais, quando aprendemos 

a contar e enumerar elementos através do princípio da adição e pelo processo 

multiplicativo. “A análise combinatória e a parte da matemática que estuda os 

métodos de contagem e as possibilidades de agrupamento e formação de 

subconjuntos determinado por certas condições” (HAZZAN, 2004, p. 01). 
 

A Análise Combinatória para muitos professores é considerada como a 

parte da Matemática mais difícil de ensinar. O livro “Análise Combinatória e 
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Probabilidade”, escrito como parte de um projeto de professores de Matemática 

do segundo grau, na qual os escritores, que mostram suas experiências em 

ensinar Análise Combinatória no ensino médio, entre eles Augusto Morgado. 

Essas dificuldades se devem ao fato da Análise Combinatória ser pouco 

explorada a nível fundamental. Não há uma preocupação em trabalhar princípios 

simples combinatórios que podem se trabalhados corretamente, auxiliar os alunos 

a desenvolverem seu conhecimento matemático no ensino fundamental que seria 

uma boa base para quando o aluno tiver que se deparar com a Análise 

Combinatória no ensino médio. 
O estudo da combinatória e da probabilidade é essencial nesse bloco de 
conteúdo, pois os alunos precisam adquirir conhecimentos sobre o 
levantamento de possibilidades e a medida da chance de cada uma 
delas. A combinatória não tem apenas a função de auxiliar o cálculo das 
probabilidades, mas tem inter-relação estreita entre as idéias de 
experimento composto a partir de um espaço amostral discreto e as 
operações combinatórias. Por exemplo, ao extrair aleatoriamente três 
bolas de uma urna com quatro possibilidades, esse experimento 
aleatório tem três fases, que podem ser interpretadas significativamente 
no espaço amostral das variações. (BRASIL, 2006, p. 79) 

 

Devido à ausência da formação dessa base que muitos têm aversão ao 

estudo da Analise Combinatória e acham suas questões complexas de difícil 

entendimento. Isso acontece não apenas da parte dos alunos, mas muitos 

professores e matemáticos também não gostam de Análise Combinatória. 
Desse processo decorre um desenvolvimento significativo da área de 
combinatória, que é a Matemática dos conjuntos finitos. No ensino 
médio, o termo “combinatório” está usualmente restrito ao estudo de 
problemas de contagem, mas esse é apenas um de seus aspectos. 
Outros tipos de problemas poderiam ser trabalhados na escola – são 
aqueles relativos a conjuntos finitos e com enunciados de simples 
entendimento relativo, mas não necessariamente fáceis de resolver. Um 
exemplo clássico é o problema das pontes de Konisberg, tratado por 
Euler (BRASIL, 2006, p. 94). 

 
 
Por isso é importante ressaltar a maneira como vem sendo abordados 

o estudo combinatórios. Esse artigo é embasado em uma pesquisa bibliográfica a 

respeito de como a Analise Combinatória é apresentada nos livros didáticos do 

Ensino Médio. Três livros que foram analisados a partir de cinco critérios: 

Abordagem histórica, Conceito, Linguagem, Abordagem dos de conteúdo, 

exemplo e aplicações e Interdisciplinaridade. Mostrar os resultados da pesquisa 

bibliográfica, e como é apresentado a Análise Combinatória nesses três livros 
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didáticos de Ensino Médio, com o objetivo de influenciar professores na hora de 

fazer suas escolhas referenciais a respeito de livros didáticos, ressaltando a 

importância da analise de livros com a intenção de escolher o que mais completa 

as necessidades dos alunos. E que favoreçam a construção do seu conhecimento 

e que os mesmos ao se depararem com situações cotidianas possam fazer uso 

do que aprenderam no ensino médio, partindo do princípio de que foram 

apresentados a ele base para interpretar, identificar, compreender e resolver 

problemas tanto em sala de aula, como na sua realidade. 

.As idéias sócio-construtivistas da aprendizagem partem do princípio de que a 

aprendizagem se realiza pela construção dos conceitos pelo próprio aluno, quando ele é colocado 

em situação de resolução de problemas (BRASIL, 2006, p.81). 

 

 

ANÁLISE COMBINATÓRIA E LIVROS DIDÁTICOS 

 

A abordagem da pesquisa procurou identificar como a Análise 
Combinatória é apresentada nos livros didáticos de ensino médio? 

 

Como sabemos, desde o inicio do nosso processo de aquisição do 

conhecimento Matemático aprendemos a contar e enumerar elementos pelo 

principio da adição e multiplicação, mas só definimos como Análise Combinatória 

no ensino médio quando assimilamos a novos conceitos, formulas e definições 

com a combinatória. O qual não é feita uma conexão com o que já foi visto a nível 

fundamental, motivo que dificulta o entendimento de muitos e a aversão por 

muitos no que diz respeito aos cálculos combinatórios. 

 

 
METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

É de analise de como o assunto é abordado nos livros de ensino 

médio, com objetivo de atentar para a importância de analise de livros didáticos, a 

partir de critérios de avaliação a ser feita por professores no momento de 

preparação do material didático a ser usado em suas aulas que se encaixe no 
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perfil da necessidade dos alunos. Na tentativa de mostrar de indicar um livro para 

melhor aproveitamento tanto por parte do professor como por parte do aluno. 

 

Nessa pesquisa bibliográfica a respeito de análise combinatória, com 

base no que sabemos sobre a importância de se inserrir conceitos que levem o 

aluno a uma ampla compreensão, e mostrar a importância de se utilizar o  

contexto histórico compo recurso didático, e a importância da maneira que são 

apresentados conceito e aplicação nos livros didáticos que servem de referencia 

aos professores para serem utilizados em sala de aula. 

 

Foram escolhidos três livros de Ensino Médio, conhecidos e utilizados 

em escolas da rede pública de ensino: 

 

 Livro I: Matemática Fundamental, 2º grau volume único, do Giovanni, 

Bonjorno e Giovanni Jr. 

 Livro II: Matemática - volume único ensino médio do Paulo Roberto Dante. 

 Livro III: Matemática - ensino médio coleção 2ª série, do Edwaldo Bianchini e 

Herval Paccola. 
 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

1º. Abordagem histórica: saber como o autor relacionou a historia da análise 

combinatória com conteúdo; 

2º. Conceito: como os conceitos são apresentados, se há uma preocupação em 

interligar conceitos para facilitar o raciocínio; 

3º. Linguagem: Examinamos o modo como o autor expõe o conteúdo 

matemático. 

4º. Abordagem dos de conteúdo, exemplo e aplicações: como é abordado no 

texto, se há uma aproximação com a realidade do aluno no conteúdo, nos 

exemplos e questões, se usam o tema associado ao cotidiano do aluno; 
5º. Interdisciplinaridade: Verificamos se há uma relação feita por parte do autor, 

da análise combinatória com outras disciplinas. 
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ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO: RESULTADOS 

 

 Livro I: Matemática Fundamental, 2º grau volume único, do Giovanni, 

Bonjorno e Giovanni Jr; 
 

 

 

Não apresenta abordagem histórica a respeito de análise combinatória. 

Os conceitos são apresentados em ordem crescente do grau de dificuldade. O 

assunto é iniciado com uma introdução de fatorial passando para o principio 

fundamental da contagem, mostrando suas resoluções pelo processo 

multiplicativo e através do diagrama de possibilidades, que facilita a resolução e a 

visualização de problemas de contagem. Fala apenas sobre arranjo, combinação 

e permutação simples. Ambos de forma bem direta. 

 

Os conteúdos são apresentados com uma linguagem formal, com a 

utilização de símbolos e fórmulas combinatórios, mas todos explicados como 

utilizar. 

 

De maneira tradicional, os conteúdos são abordados na seguinte 

ordem conceito – exemplo - exercício. E apresentados em um nível simples, e 

para complementar no final do capitulo o autor coloca exercícios de revisão. No 

final do livro encontramos as respostas das questões. 
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Não há uma interdisciplinaridade, o autor faz apenas uma conexão da 

analise combinatória com outras áreas da matemática como a geometria e 

matrizes. O livro I apresenta poucas questões contextualizadas. 

 

 Livro II: Matemática, volume único ensino médio do Paulo Roberto Dante; 

 

 
 

O Livro II faz uma abordagem histórica mais restrita a questão de 

curiosidade a respeito do triangulo aritmético. No final do capitulo. Fala sobre a 

matemática na China, estudos e publicações a respeito do triângulo de Pascal. 

Que assim ficou conhecido devido ao fato de Moivre ter denominado dessa 

maneira em um de seus trabalhos, que causou grande repercussão. Mas não faz 

nenhuma relação do triangulo de Pascal com a Análise combinatória. 

 

É evidente a preocupação do autor no que diz respeito a conceito. Já 

na introdução dos conceitos inicia um problema do cotidiano, uma aplicação da 

combinatória em situações presentes na realidade do aluno. 

 

A linguagem formal, porém matematicamente correta. Apresentam 

também “balões” contendo explicações, citações e reflexões para auxiliarem o 

leitor na compreensão do assunto. 

 



VII  E P A E M 
Encontro Paraense de Educação Matemática 

Cultura e Educação Matemática na Amazônia 

ISSN 2178 - 3632 
08 a 10 de setembro de 2010 

Belém – Pará – Brasil 

- 7 -

 

Os conteúdos são explicados a partindo sempre de situações 

problemas. O livro II apresenta exemplos, questões contextualizadas e exercícios 

propostos em grande quantidade com vários níveis de complexidade. No final do 

livro II são ofertados questões do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM.). A 

maioria das questões são associadas ao cotidiano do aluno. 

 

Suas questões também apresentam uma conexão com outras áreas do 

conhecimento, em especial com a geometria. Mas não há uma 

interdisciplinaridade. 

 

 Livro III: Matemática ensino médio coleção 2ª série, do Edwaldo Bianchini e 

Herval Paccola. 

 

 

 

O livro III, dos livros analisados, é o mais aprofundado a respeito de 

conteúdo, contextualização, contexto histórico e aplicações. Trás no começo do 

capitulo uma abordagem sobre o Triângulo Aritmético, sobre as influencias do 

trabalho de Pascal e Fermat para o princípio determinações do numero de 

combinações de elementos de um conjunto. Fala sobre a influência dos jogos de 

azar, que impulsionaram os estudos combinatórios e de probabilidade. 
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Assim como o livro anterior apresenta também “balões”, de citações, 

em um deles trás a contribuição dos egípcios para a Análise Combinatória. Com 

relação aos conceitos, é iniciado com a introdução de fatorial. O autor mostra ao 

leitor o que é contagem e representa através do diagrama de arvore para 

visualização da situação de contagem. 

 

São muito utilizadas ilustrações, questões contextualizadas, exemplos 

resolvidos, exercícios propostos com a solução no final do livro, todos esses 

exemplos e questões apresentados em vários níveis de dificuldades, com grande 

contextualização e complexidade não apresentada nos outro dois livros. Os 

conteúdos que não aparecem conceito foram trabalhados a partir de exemplos 

resolvidos e de questões propostas. 

 

No livro três também encontramos uma conexão entre os números 

binomiais e combinação. O triangulo de Pascal composto na forma de 

combinação, fazendo a mesma conexão que pascal fez quando foi o primeiro a 

relacionar com a Análise Combinatória. 

 

Trás também dois textos, um com o Triângulo Aritmético com a 

ilustração do modelo mais antigo chinês ilustrado. E depois do texto sugere uma 

discussão em grupo para ser trabalhado pelo professor com os alunos. No 

segundo texto, fala sobre o sistema de emplacamento do código de transito 

brasileiro. E mais uma vez sugere questões a serem trabalhadas sobre o texto. 

 

Temos também neste livro exercícios complementares que em sua 

maioria são contextualizados. Temos também um quadro com questões de 

revisão conceitual. Apresenta questões de vestibulares, questões que envolvem 

outras partes da matemática, como, geometria, matrizes e determinantes. 

 

A linguagem apresentada formal, porém de fácil entendimento do autor 

e no final do livro também podemos contar com questões do (E. N. E. M.) e 

respostas de todas as questões apresentadas no livro. 
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O livro III, deixa menos a desejar dos três, alem de ter um uma 

linguagem acessível é rico em variedades de questões e apresenta mais sobre o 

conteúdo de Análise Combinatória que os outros livros. Fala também sobre a 

aplicação da Analise Combinatória em outras áreas do conhecimento como, por 

exemplo, a biologia. 

 

 

RESULTADOS DA PESQUISA 
 

O PCNEM (BRASIL, 2006) trata os livros didáticos como ferramenta 

didática para auxiliarem o professor na elaboração e aplicação de suas aulas, 

mas não se prendendo exclusivamente a eles. Como podemos observar e não 

generalizar, com base nos livros analisados, concluísse que deixam muito a se 

desejar. Pois para um professor que pretende montar um bom material é 

necessário que não se limite a apenas a eles, mas que busque através de uma 

boa escolha do professor feita a partir das necessidades dos seus alunos. Para 

que possa ser utilizado como recurso didático. 

 

Esse trabalho foi elaborado para servir de referencia a professores, 

estudantes e acadêmicos, ou por qualquer pessoa que pretende saber um pouco 

sobre a Análise Combinatória. Para interesses pessoais ou para aplicar em sala 

de aula, para que possa servir de referência histórica, conceitual e de aplicações. 

 

Os professores e futuros professores não podem se prender a um 

único e exclusivo livro com didático, pois como podemos ver a partir da analise 

dos três livros didáticos, os livros podem deixar a desejar. Porém, podemos usar 

como referencia para a elaboração de um material didático que possa suprir a 

necessidade dos alunos. Sem que as aulas se prendam apenas a eles. É 

essencial a pesquisa em artigos, livros, monografias que podem fornecer subsidio 

maior e mais completo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa dos livros didáticos no que se refere a apresentação de 

Análise Combinatória. Mostra uma orientação para analise de livros didáticos a 

respeito de combinatória, fazendo uma avaliação de como é apresentada nos 

livros na tentativa de justificar a importância da abordagem desse conteúdo tão 

importante e presente no nosso cotidiano. Para que o professor possa avaliar e 

saber dosar diante da importância do que deve serem apresentados. 
 

E na tentativa de auxiliar o leitor a diferenciar o tipo de problema 

apresentado a respeito de análise combinatória para que o mesmo possa adquirir 

a habilidade para desenvolver problemas típicos tanto em sala de aula como no 

seu cotidiano. 

 

O estudo da análise combinatória é a parte da matemática que envolve 

problemas de contagem, e os métodos de contagem, e através da pesquisa foi 

possível de se observar que apenas o livro didático como referencial teórico para 

os professores não seria uma base completa, pois de acordo com os três livro, de 

alguma maneia, todos deixam a desejar. Em  algum aspecto, então o professor de 

matemática necessita aprofundar suas pesquisas a respeito da análise 

combinatória para formular um bom material didático. 

 

A análise combinatória é uma parte da matemática de riqueza 

inestimável de exploração de conteúdos em suas questões, e estes conteúdos 

não podem passar despercebidos e sem que antes possamos conhecer um 

pouco de sua historia, sobre os motivos que levaram aos seus estudos. É 

importante que percebamos. 

 

Que a Analise Combinatória está presente em nosso cotidiano, da 

maneira que escolhemos uma roupa na qual pretendemos utilizar à uma 

combinação de placas de caro, ou até mesmo para a escolha do presidente de 

uma empresa. Que é a ciência das possibilidades, que está presente e contribui 
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para outras ciências como, por exemplo, a probabilidade, estatística, e biologia. E 

que desde o inicio de nossa formação, ela nos acompanha e nos acompanhará 

pra vida inteira. 
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